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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 27 DE 
JULIOL 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: 20.31 hores 
Hora que acaba: 23.01 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 
25.05.17 

2. Donació compte del Decret de l’Alcaldia 675/2017, de 2 de juny, de 
liquidació del pressupost ordinari de l’exercici 2016 

3. Aprovació la modificació de crèdit número 31/2017, en la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid 
de tresoreria 

4. Aprovació modificació de crèdits número 32/2017, en la modalitat de 
crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb romanent líquid 
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de tresoreria i baixes per inversions financerament sostenibles i 
amortització anticipada de deute 

5. Aprovació la modificació de crèdit número 33/2017, en la modalitat de 
transferències crèdit per despeses diverses 

6. Aprovació la modificació de crèdit número 34/2017, en la modalitat de 
crèdit extraordinari finançat amb baixes 

7. Ratificació de l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 14 de 
juny de 2017, amb relació a l’aprovació inicial del projecte d’obra 
ordinària d’infraestructura de fonaments i instal·lacions per edifici 
modular prefabricat 150 B5 a l’Institut Sunsi Mora de Canet de Mar 

8. Nomenament representant titular del grup municipal del PSC al Consell 
de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet 

9. Aprovació adhesió de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner a 
l’International Council of Museums (ICOM) 

10. Resolució al·legació i aprovació definitiva modificació Ordenança 
reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari 
auxiliar a Canet de Mar 

11. Resolució recurs impugnació acord del Ple municipal de data 25 de maig 
de 2017 amb relació a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar 

12. Aprovació canvi d’horari de la Junta de Govern Local 
13. Aprovació de les festes locals per a l’any 2018  
14. Propostes per via d’urgència 
15. Moció de suport a la celebració del Correllengua 2017 
16. Moció perquè l’Ajuntament de Canet de Mar s’adhereixi al programa 

d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació del 
tributs i cotitzacions socials 

17. Declaració institucional de suport a la coordinadora d’electes del 
Maresme 

18. 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 25.05.17 
 
La senyora alcaldessa pregunta si hi ha alguna observació a fer a l’acta del Ple 
municipal de data 25.05.17. Cap regidor en fa i, per tant, queda aprovada per 
unanimitat dels disset regidors presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal. 
 
2.- DONACIÓ COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 675/2017, DE 2 DE 
JUNY, DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ORDINARI DE L’EXERCICI 2016 
 
Vist el Decret d’Alcaldia 675/2017, de 2 de juny, en relació a l’aprovació de la 
Liquidació de l’exercici pressupostari 2016 de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet, que es transcriu a continuació: 
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«Decret d’Alcaldia 765/2017, de 2 de juny, relatiu a la Liquidació del 
pressupost corresponent a l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
de l’OA Ràdio Canet 
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per acord de Ple de data 26 de novembre de 2015, fou aprovat inicialment el 
Pressupost general de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’OA Ràdio Canet per l’exercici 
2016, el qual fou exposat al públic durant 15 dies hàbils, termini durant el qual no es 
varen presentar al·legacions, publicant-se, en conseqüència el pressupost 
definitivament aprovat en el BOPB de 31 de desembre de 2015. 
 
Formada la liquidació del pressupost de l'exercici de 2016 de l’Ajuntament de Canet i 
de l’OA Ràdio Canet, 
 
Vist l’informe de l’interventor de l’article 193.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, 
 

«Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015, en compliment d’allò 
previst a l’article 193.1 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, el funcionari sotasignat, Interventor de fons 
d’aquest Ajuntament, emet el següent: 
 
INFORME 
 
I.- OBJECTE DE L’INFORME 
 
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet en compliment del que disposen l’article 191 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol 
primer del títol VI del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en matèria 
pressupostària. 
 
L’objecte del present informe és la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Radio Canet corresponent a l’exercici 2016. 
 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
 Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, articles 183 a 
193bis. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, 
articles 89 a 105. 
 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
normal de contabilidad local 
 Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales 
 
III. CONSIDERACIONS 
 
Primer.- L’article 191.1 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 “El Pressupost de cada 
exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d’obligacions el 31 de desembre 
de l’any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments 
pendents, segons les seves respectives contraccions.” 
 
En el mateix sentit, l’article 89.1 RD 500/1990 estableix “1. El tancament i liquidació dels 
Pressupostos de l’Entitat local i dels Organismes autònoms d’ella dependents s’efectuarà, quant a 
la recaptació de drets i el pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural”. 
 
Segon.- L’article 93.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del 
Pressupost posarà de manifest: 
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a) - Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, 
les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments realitzats. 
b)- Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives els drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats 
nets. 
L’apartat 2n del mateix article estableix que com conseqüència de la liquidació del Pressupost 
s’hauran de determinar: 
a) – Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre. 
b) - El resultat pressupostari de l’exercici. 
c) – Els romanents de crèdit. 
d) - El romanent de Tresoreria. 
 
Tercer.- De conformitat amb els articles 94 i 95 RD 500/1990, els drets pendents de cobrament i 
les obligacions reconegudes pendents de pagament a 31 de desembre integraran l’agrupació de 
Pressupostos tancats i tindran la consideració d’operacions de la Tresoreria local. 
 
Sense perjudici del caràcter dels drets i obligacions de Pressupostos tancats, les operacions que 
les afectin hauran de ser instrumentades, autoritzades i justificades amb els mateixos requisits 
exigits per les operacions aplicades al Pressupost corrent. 
Les operacions de l’agrupació de Pressupostos tancats serà objecte de comptabilitat independent 
de la referida al Pressupost. 
 
Quart.- Els quadres inserits a continuació resumeixen l’execució de l’exercici pressupostari 2016: 

 
Pressupost de despeses. Exercici corrent 
 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Crèdits inicials 12.495.463,00 133.735,21 
Modificacions 1.165.075,87 5.611,36 
Crèdits definitius 13.660.538,87 139.346,57 
Obligacions reconegudes netes 11.669.758,93 133.621,96 
Pagaments líquids 11.068.609,04 129.109,41 
Obligacions pendents de pagament 601.149,89 4.512,55 

 

Pressupost d’ingressos. Exercici corrent. 
 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Previsions inicials 12.495.463,00 133.735,21 
Modificacions 1.165.075,87 5.611,36 
Previsions definitives 13.660.538,87 139.346,57 
Drets reconeguts 13.925.466,56 143.540,78 
Drets anul·lats 241.898,03 132,24 
Drets cancel·lats 1.477,84 0,00 
Drets reconeguts nets 13.682.090,69 143.408,54 
Recaptació líquida 12.726.834,88 138.908,54 
Drets pendents de cobrament 955.255,81 4.500,00 

 
L’agrupació d’exercicis tancats presenta la següent execució: 

 
Pressupost de despeses. Exercicis tancats 
 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Saldo inicial de pendent de pagament 974.590,24 1.020,79 
Modificacions -500,00 0,00 
Pagaments realitzats 908.907,09 206,15 
Saldo final d'oblig. pendents de pagament 65.183,15 814,64 
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Pressupost d’ingressos. Exercicis tancats 
 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Saldo inicial pendent de cobrament 3.738.751,91 901,14 
Modificacions saldo inicial 377,17 0,00 
Drets anul·lats 17.936,79 0,00 
Drets cancel·lats 170.034,81 0,00 
Recaptació líquida 607.804,12 0,00 
Saldo final pendent de cobrament 2.943.353,36 901,14 

 
Cinquè.- El càlcul i presentació del Resultat pressupostari de l’exercici es regula en els articles 
93.2.b), 96 i 97 RD 500/1990, i en la Memòria del Compte General, descrita en el Pla general de 
comptabilitat adaptat a l’administració local, segons ICAL 2013. 
 
El Resultat pressupostari de l’exercici es defineix com la diferència entre els drets reconeguts nets 
i les obligacions reconegudes netes durant el mateix període. 
 
Als efectes del càlcul del resultat pressupostari, es prendran els drets liquidats i les obligacions 
reconegudes pels seus valors nets, és a dir, una vegada deduïts aquells que, per qualsevol motiu, 
haguessin estat anul·lats. Això és, el càlcul es farà abans de realitzar les operacions de 
regularització i tancament de l’exercici. 
 
Els drets reconeguts nets i les obligacions reconegudes netes es presentaran en les següents 
agrupacions: “operacions no financeres”, “actius financers” i “passius financers”. 
 
El resultat pressupostari total s’haurà d’ajustar, si s’escau, en augment, per l’import de les 
obligacions reconegudes que s’hagin finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals. 
 
Quan l’entitat realitzi despeses amb finançament afectat, s’ajustarà en augment per l’import de 
les desviacions negatives de l’exercici, i en disminució per l’import de les desviacions positives de 
l’exercici. 
 
De les dades que obren en Comptabilitat es desprèn el següent resultat pressupostari: 
 
Ajuntament 
 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 13.354.336,10 10.051.268,11  3.303.067,99 

b) Operacions de capital 290.843,15 625.198,73  -334.355,58 

1.Total operacions no 
financeres (a+b) 

13.645.179,25 10.676.466,84  2.968.712,41 

c) Actius financers 36.911,44   36.911,44 

d) Passius financers  993.292,09  -993.292,09 

2. Total operacions 
financeres (c+d) 36.911,44 993.292,09  -956.380,65 

I. RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L´EXERCICI (I=1+2) 

13.682.090,69 11.669.758,93  2.012.331,76 

AJUSTOS     

3. Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de tresoreria per a 
despeses generals 

  222.118,88  
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4. Desviacions de 
finançament negatives 
del exercici 

  40.920,21  

5. Desviacions de 
finançament positives del 
exercici 

  304.414,36  

II. TOTAL AJUSTOS 
(II=3+4-5) 

  -41.375,27  

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT (I+II) 

   1.970.956,49 

 
OA Ràdio Canet 

 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIO
NS 
RECONEGU
DES NETES 

AJUSTOS 
RESULTAT 
PRESSUPOSTA
RI 

a. Operacions corrents 143.408,54 133.621,96  9.786,58 

b) Operacions de capital 0,00 0,00  0,00 

1.Total operacions no 
financeres (a+b) 

143.408,54 133.621,96  9.786,58 

c) Actius financers 0,00 0  0,00 

d) Passius financers 0 0,00  0,00 

2. Total operacions 
financeres (c+d) 0,00 0,00  0,00 

I. RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L´EXERCICI (I=1+2) 

143.408,54 133.621,96  9.786,58 

AJUSTOS     

3. Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de tresoreria per a 
despeses generals 

  0,00  

4. Desviacions de 
finançament negatives 
del exercici 

  0,00  

5. Desviacions de 
finançament positives 
del exercici 

  0,00  

II. TOTAL AJUSTOS 
(II=3+4-5) 

  0,00  

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT (I+II) 

   9.786,58 

 
Del concepte de resultat Pressupostari es dedueixen les característiques següents: 
 Es limita a les operacions pressupostàries de l’Entitat, comparant el pressupost 
d'ingressos amb el pressupost de despeses. 
 Es refereix a un exercici concret, l'exercici pressupostari corresponent. 
 Es tracta d'una magnitud flux, en el sentit que compara els ingressos i despeses 
realitzades durant un període de temps (el de l'exercici pressupostari). 
Representa en quina mesura els ingressos pressupostaris de l'exercici han estat suficients per 
cobrir les despeses pressupostàries del mateix període, és a dir, en quina mesura els drets 
pressupostaris han estat suficients per finançar les obligacions de la mateixa naturalesa. 
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Ajuntament 
 

Desviacions de finançament de l’exercici 
 

Codi Descripció Agent Positives Negatives 

2013/2/INVER/008 PARKING CASERNA G.CIVIL DIPUTACIÓ BARCELONA 0,00 -9.737,56 

2015/2/INVER/012 OBRES PLAÇA COLOMER 
(ODEÓN) GENERALITAT-FEDER 122.577,81 0,00 

2015/2/INVER/012 
OBRES PLAÇA COLOMER 
(ODEÓN) 

INSTITUT CATALÀ DEL 
SÒL 85.828,44 0,00 

2015/2/INVER/053 
REASFALTAMENT DIVERSOS 
CARRERS DIPUTACIO BARCELONA 82.014,35 0,00 

2016/2/INVER/005 PROGRAMARI BACKUPS DIPUTACIO BARCELONA 0,00 -997,38 

2016/2/EDUCA/001 BEQUES MENJADOR CURS 
2016-2017 C.COMARCAL MARESME 

0,00 -26.581,50 

2016/2/EDUCA/002 ESCOLA D'ADULTS CURS 
2016-2017 DIPUTACIO BARCELONA 

13.993,76 0,00 

2016/3/PROMO/001 CURSOS PER ATURATS FOAP 
SERVEI D'OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA 0,00 -178,98 

2016/3/PROMO/002 ACCIONS FORMATIVES 2016 DIPUTACIO BARCELONA 0,00 -1.206,00 

2016/3/RRHH/001 
SOC- PROGRAMA GARANTIA 
JUVENIL 

SERVEI D'OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA  -2.218,79 

   304.414,36 -40.920,21 

 
OA Ràdio Canet 
 
L’OA Ràdio Canet no té projectes de despesa amb finançament afectat. 
 
Sisè.- La determinació del Romanent de tresoreria es regula en els articles 191.2 TRLHL, els 
articles 101 a 105 del RD 500/1990, i el punt 24 de la Memòria del Compte general descrita en el 
Pla general de comptabilitat pública adaptat a l’administració local, segons ICAL 2013. 
 
D’acord amb l’article 191.2 TRLHL, les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes l’últim 
dia de l’exercici, els drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran 
el romanent de tresoreria de l’Entitat Local. 
 
El desglossament i càlcul d’aquests components s’estableix en l’article 102 RD 500/1990 i la 
Memòria del Compte General del PGCPAL. 
 
El romanent de tresoreria disponible per al finançament de despeses generals es determina 
minorant el romanent de tresoreria en l’import dels drets pendents de cobrament que, a final de 
l’exercici, es considerin de difícil o impossible recaptació i en l’excés de finançament afectat 
produït. 
 
De conformitat amb l’article 103 RD 500/1990, la determinació dels drets de difícil o impossible 
recaptació es podrà fer, bé de manera individualitzada, bé fixant un percentatge a tant alçat, i a 
aquest efecte s’haurà de tenir en compte l’antiguitat dels deutes, el seu import, la naturalesa dels 
recursos de que es tracti, els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via 
executiva i els altres criteris de valoració que de forma ponderada s‘estableixin per l’entitat local. 
En tot cas, caldrà considerar els percentatges de dotació mínima que estableix l’article 193bis 
TRLHL en funció de l’antiguitat dels deutes. 
 
De les dades que obren en Comptabilitat, el Romanent de tresoreria a 31 de desembre de 
l’exercici 2015 és el següent: 
 
Ajuntament 
 

 2016 2015 

1.-(+) Fons líquids 4.324.601,63 2.855.557,39 

2.(+) Drets pendents de cobrament 3.914.031,23 3.754.107,88 
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(+) Del pressupost corrent 955.255,81 1.005.986,13 

(+) De pressupostos tancats 2.943.353,36 2.732.765,78 

(+) d’operacions no pressupostàries 15.422,06 15.355,97 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 1.618.378,69 1.838.622,24 

(+) Del pressupost corrent 601.149,89 929.007,78 

(+) De pressupostos tancats 65.183,15 45.582,46 

(+) d’operacions no pressupostàries 952.045,65 864.032,00 

4.(+)Partides pendents d’aplicació -22.409,21 1.564,60 

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 48.536,62 6.593,33 

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

26.127,41 8.157,93 

I.-Romanent de tresoreria total 6.597.844,96 4.772.607,63 

II.- Saldos e dubtós cobrament 2.209.650,48 2.529.204,62 

III.-Excés de finançament afectat 818.109,98 819.749,50 

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals 3.570.084,50 1.423.653,51 

 
OA Ràdio Canet 

 
 2016 2015 

1.-(+) Fons líquids 2.712,63 2.093,04 

2.(+) Drets pendents de cobrament 34.525,05 19.514,66 

(+) Del pressupost corrent 4.500,00 0,00 

(+) De pressupostos tancats 901,14 901,14 

(+) d’operacions no pressupostàries 29.123,91 18.613,52 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 9.406,41 3.563,01 

(+) Del pressupost corrent 4.512,55 206,15 

(+) De pressupostos tancats 814,64 814,64 

(+) d’operacions no pressupostàries 4.079,22 2.542,22 

4.(+)Partides pendents d’aplicació 0,00 0,00 

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 0,00 0,00 

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

0,00 0,00 

I.-Romanent de tresoreria total 27.831,27 18.044,69 

II.- Saldos e dubtós cobrament 901,14 901,14 

III.-Excés de finançament afectat 0,00 0,00 

IV. Romanent de tresoreria per despeses 
generals 

26.930,13 17.143,55 

 
Setè.- Pel que respecte al càlcul de la dotació per insolvències de l’Ajuntament i l’OA Ràdio Canet 
s’han aplicat els criteris acordats pel Ple en sessió de 23 de març de 2017, consistents en: 

 
“1.-Per al pendent de cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5 de la classificació econòmica del 
pressupost d’ingressos: 
 

 

Exercicis (n= exercici de la 
liquidació) 

Capítols 1, 2, 3 (exclòs 
article 39) i 5 

Article 39 «Altres 
ingressos» 

n 10% 50% 

n-1 30% 50% 
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n-2 60% 60% 

n-3 90% 90% 

n-4 100% 100% 

n-5 100% 100% 

n-6 i anteriors 100% 100% 

  
2.- En el cas de transferències i subvencions d’altres administracions públiques, de capítols 4 o 
7, únicament es dotaran els saldos de drets pendents de cobrament amb antiguitat superior als 
quatre anys, així com els saldos que, amb independència de llur antiguitat, no s’hagin pogut 
conciliar amb les obligacions pendents de pagament dels tercers concedents.» 

 
Ajuntament 
 
L’estructura del dubtós cobrament de l’Ajuntament de Canet de Mar és la que segueix: 
 
Saldos pendents de cobrament a 31/12/2016 
 

 

 Exercicis tancats 

Total Exercici 
corrent 

t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 i ss 
Total 

2015 2014 2013 2012 2011 
2010 i 

anteriors 

1 472.650,96 310.072,25 199.668,85 144.138,65 100.680,44 60.847,08 86.597,89 902.005,16 1.374.656,12 

2  0,00 0,00 0,00 16.502,91 0,00 10.824,71 27.327,62 27.327,62 

3 298.285,88 127.766,64 107.720,89 251.824,95 65.849,55 24.309,63 714.401,23 1.291.872,89 1.590.158,77 

Altres 3 195.015,65 11.476,16 23.497,02 75.500,60 19.490,07 8.712,14 8.879,92 147.555,91 342.571,56 

39 103.270,23 116.290,48 84.223,87 176.324,35 46.359,48 15.597,49 705.521,31 1.144.316,98 1.247.587,21 

4 167.563,75 167.572,09 238.751,18 58.900,38 16.391,50 106.467,23 11.217,09 599.299,47 766.863,22 

5  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 16.755,22 0,00 0,00 84.106,97 0,00 0,00 38.741,25 122.848,22 139.603,44 

8  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 955.255,81 605.410,98 546.140,92 538.970,95 199.424,40 191.623,94 861.782,17 2.943.353,36 3.898.609,17 
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Dotació de dubtós cobrament 
 

 

 Exercicis tancats 

Total Exercici 
corrent 

t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 i ss 
Total 

2015 2014 2013 2012 2011 
2010 i 
anteriors 

1 47.265,10 93.021,68 119.801,31 129.724,79 100.680,44 60.847,08 86.597,89 590.673,18 637.938,28 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 16.502,91 0,00 10.824,71 27.327,62 27.327,62 

3 71.136,68 61.588,09 64.632,53 226.642,46 65.849,55 24.309,63 714.401,23 1.157.423,49 1.228.560,17 

Altres 3 19.501,57 3.442,85 14.098,21 67.950,54 19.490,07 8.712,14 8.879,92 122.573,73 142.075,30 

39 51.635,12 58.145,24 50.534,32 158.691,92 46.359,48 15.597,49 705.521,31 1.034.849,76 1.086.484,87 

4 0,00 0,00 0,00 58.900,38 16.391,50 106.467,23 11.217,09 192.976,20 192.976,20 

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 84.106,97   38.741,25 122.848,22 122.848,22 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 118.401,78 154.609,76 184.433,84 499.374,59 199.424,40 191.623,94 861.782,17 2.091.248,71 2.209.650,48 

 
Els saldos de dubtós cobrament representen el 59,1% del total dels drets pendents de 
cobrament. 
 

El detall dels drets pendents de cobrament dels capítols IV i VII que s’han dotat és el següent: 
 

Aplicació Exercici Import Saldo 
import 
dotació Nom terc. Text lliure 

2013 52 46100 2013 10.000,00 10.000,00 10.000,00 DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

09/X/47371, PROJECTE 
NOU CAMP DE FUTBOL 

2013 11 46100 2013 45.900,37 45.900,37 45.900,37 
DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

SUVB.XARXA LOCALS 12-
15; SOSTENIBILITAT I 
SERVEIS 13/X/97549 
(MESES) 

2013 52 46100 2013 0,01 0,01 0,01 DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

SUBV. 13Y92356-
EQUITACIÓ ADAPTADA 

2013 11 46100 2013 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
DIPUTACIO DE 
BARCELONA SUBVENCIÓ MESES 

2012 51 45080 2012 7.000,00 7.000,00 7.000,00 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA 

SUBVENCIÓ 
DPT.BENESTAR SOCIAL I 
FAMILIA- ACOLLIDA 
LINGÜISTICA I CULTURAL 
PERSONES NOUVINGUDES 

2012 30 45080 2012 9.391,50 9.391,50 9.391,50 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA 

SUBV. 
SERV.OCUP.CATALUNYA, 
EXP. 
12/FOAP/187/0077047, 
ANY 2012 

2011 62 45050 2011 76.864,53 76.864,53 76.864,53 GENERALITAT 
DE 

RESTA SUBV. 2ONA. FASE 
CASA D'OFICIS 2010-
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Aplicació Exercici Import Saldo import 
dotació 

Nom terc. Text lliure 

CATALUNYA 2011 

2011 60 45050 2011 872,48 872,48 872,48 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA 

SERVEI D'OCUPACIÓ, 
RESTA 
EXPT.2010YG340495/33 

2011 60 45050 2011 18.200,00 18.200,00 18.200,00 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA 

SERV. D'OCUPACIÓ EXPT, 
2011Y1G340495 

2011 60 45050 2011 5.265,11 5.265,11 5.265,11 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA 

SERV. D'OCUPACIÓ, REST 
10% EXPT.10-G-0082 

2011 60 45050 2011 5.265,11 5.265,11 5.265,11 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA 

SERVEI D'OCUPACIÓ, 
EXPT. 11-G-0049 

2009 11 45501 2009 1.065,00 1.065,00 1.065,00 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA 

SUBV. VII MOSTRA 
ENTITATS ""CANET PELS 
DDHH"" EXP. 2009/8 

2005 46201 2005 10.152,09 10.152,09 10.152,09 DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

ACTIVITATS PLA DE LA 
FRANJA LITORAL 

    192.976,20   

2013 11 76100 2013 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
DIPUTACIO DE 
BARCELONA SUBVENCIO PER OBRES 

2013 11 76100 2013 1.307,12 1.307,12 1.307,12 DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

SUBV. OBRES 

2013 11 76100 2013 4.184,09 4.184,09 4.184,09 
DIPUTACIO DE 
BARCELONA SUBV. OBRES 

2013 11 76100 2013 3.000,00 3.000,00 3.000,00 DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

SUBV. OBRES 

2013 11 76100 2013 25.515,76 25.515,76 25.515,76 
DIPUTACIO DE 
BARCELONA SUBV. OBRES 

2013 11 76100 2013 40.100,00 40.100,00 40.100,00 
DIPUTACIO DE 
BARCELONA SUBV. OBRES 

2005 75005 2005 15.815,98 15.815,98 15.815,98 
DEP. DE 
COMERÇ 

SUBVENCIO 
DEPARTAMENT COMERÇ 
RIERA BUSCARONS 

2003 76105 2003 22.925,27 22.925,27 22.925,27 
DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

SUBV. DIBA TEATRE 
ODEON ANY 2003 

    122.848,22   

 
Per altre banda, considerant el volum del saldo de l’epígraf de “Fiances i dipòsits rebuts a curt 

termini”, caldria procedir a analitzar individualment les fiances i dipòsits pendents de cancel·lació 
amb la finalitat de donar de baixa aquelles fiances i dipòsits prescrits. 

 
OA Ràdio Canet 
 
Quant a l’Organisme Autònom RÀDIO CANET, s’ha dotat íntegrament el saldo pendent de 

cobrament de deutors pressupostaris d’exercicis tancats. 
 
Vuitè.- L’excés de finançament afectat està constituït per la suma de les desviacions de 
finançament positives acumulades a final d’exercici. Aquestes desviacions es calculen en la forma 
establerta en la regla 29.5 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local. L’excés de 
finançament afectat només podrà prendre valor zero o positiu. 
 
L’excés de finançament afectat ve constituït per les desviacions de finançament acumulades 
positives que es detallen a continuació. 
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Ajuntament 
 

Desviacions de finançament acumulades 
 

Codi Descripció Agent Positives Negatives 

2008/2/INVER/003 ADQUISICIÓ 
PROGRAMARIS 

CAIXA CATALUNYA 29.600,00 0,00 

2010/8/PATRM/001 PATRIMONI DEL SOL GESCAT, GESTIÓ EL 
SÒL, SL 

600.775,20 0,00 

2013/2/INVER/008 
PARKING CASERNA 
G.CIVIL 

DIPUTACIO 
BARCELONA 262,44 0,00 

2013/2/INVER/021 
INVERSIONS 
INSTAL.LACIONS 
ESPORTIVES 

DIPUTACIO 
BARCELONA 

1.095,43 0,00 

2013/2/INVER/022 
ACONDICIONAMENT 
VIARI 

DIPUTACIO 
BARCELONA 158,06 0,00 

2013/2/INVER/024 ARRANJAMENT MUR 
RIERA SANT DOMÈNEC 

DIPUTACIO 
BARCELONA 

1.307,12 0,00 

2013/2/INVER/025 BARANES PARCS I 
JARDINS 

DIPUTACIO 
BARCELONA 

4.184,09 0,00 

2015/8/ODEON/001 
SOBRANT EDIFICI 
ODEON CAIXA CATALUNYA 166.733,88 0,00 

2016/2/INVER/005 
PROGRAMARI 
BACKUPS 

DIPUTACIO 
BARCELONA 0,00 -997,38 

2016/3/EDUCA/001 
BEQUES MENJADOR 
CURS 2016-2017 

C.COMARCAL 
MARESME 0,00 -26.581,50 

2016/3/EDUCA/002 
ESCOLA D'ADULTS 
CURS 2016-2017 

DIPUTACIO 
BARCELONA 13.993,76 0,00 

2016/3/PROMO/001 
CURSOS PER ATURATS 
FOAP 

SERVEI D'OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA 0,00 -178,98 

2016/3/PROMO/002 
ACCIONS FORMATIVES 
2016 

DIPUTACIO 
BARCELONA 0,00 -1.206,00 

2016/3/RRHH/001 
SOC- PROGRAMA 
GARANTIA JUVENIL 

SERVEI D'OCUPACIÓ 
DE CATALUNYA 0,00 -2.218,79 

TOTAL   818.109,98 -31.182,65 
 

OA Ràdio Canet 
 
L’OA Ràdio Canet no té projectes de despesa amb finançament afectat. 
 
Novè.- Tot i que no es troben inclosos en el càlcul normatiu del Romanent de tresoreria per 
despeses generals, els formularis per la remissió d’informació sobre execució pressupostària al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques dedueixen del Romanent de tresoreria per 
despeses generals el saldo dels comptes 413 Creditors per despeses pendents d’aplicar al 
pressupost i 418 Creditors per devolucions d’ingressos. 
 
Ajuntament 

 
 2016 2015 

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals 3.570.084,50 1.423.653,51 

Creditors per despeses pendents d'aplicar 345.956,96 136.957,95 

Creditors per devolucions d'ingressos 47.330,30 47.490,70 

Romanent de tresoreria ajustat 3.176.797,24 1.239.204,86 
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OA Ràdio Canet 
 

 2016 2015 

IV. Romanent de tresoreria per despeses generals 26.930,13 17.143,55 

Creditors per despeses pendents d'aplicar 171,45  

Creditors per devolucions d'ingressos  24,00 

Romanent de tresoreria ajustat 26.758,68 17.119,55 

 
Desè.- Malgrat no ésser d’aplicació en el present exercici, convé recordar que, d’acord amb 
l’article 193, apartats 1, 2 i 3, del TRLHL, en el supòsit de Liquidació del pressupost de tresoreria 
negatiu, la corporació hauria d’adoptar una de les mesures següent: 
 
 En primer lloc, el Ple hauria de procedir, en la primera sessió que celebrés, a la reducció de 
despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït, reducció que només es podria 
revocar per acord del Ple, a proposta del president, i previ informe de l’Interventor, quan el 
desenvolupament normal del pressupost i la situació de la tresoreria ho consenteixin. 
 Si la reducció de despeses no resultés possible, es podria acudir a la concertació d’operació de 
crèdit pel seu import, sempre que es donin les condicions assenyalades en l’article 177.5 TRLHL, 
que són: 
a) Que el seu import total anual no superi el cinc per cent dels recursos per operacions 
corrents del pressupost de l’entitat 
b) Que la càrrega financera total de l’entitat, inclosa la derivada de les operacions 
projectades, no superi el 25 per cent dels expressats recursos. 
c) Que les operacions quedin cancel·lades abans que es procedeixi a la renovació de la Corporació 
que les concerti. 
 De no adoptar-se cap de les mesures previstes en els dos apartats anteriors, el pressupost de 
l’exercici següent s’haurà d’aprovar amb un superàvit inicial de quantia no inferior al repetit 
dèficit. 
 
Onzè.- Per últim, cal assenyalar els següents aspectes relatius a la utilització del Romanent de 
tresoreria: 
 
 El romanent de Tresoreria positiu constitueix un recurs per al finançament de modificacions de 
crèdits en el pressupost (art.104.2 RD 500/1900). 
 En cap cas el romanent de Tresoreria formarà part de les previsions inicials d’ingressos ni podrà 
finançar, en conseqüència, els crèdits inicials del pressupost de despeses (art. 104.4 RD 
500/1990). 
 La utilització del romanent de Tresoreria com recurs per al finançament de modificacions de 
crèdit no donarà lloc ni al reconeixement ni a la liquidació de drets pressupostaris. 
 Tot això, sense perjudici del que s’assenyala en l’apartat setzè d’aquest informe quant a les 
regles d’aplicació del superàvit de l’exercici, segons Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Dotzè.- De conformitat amb l’article 98 RD 500/1990, els romanents de crèdit estan constituïts 
pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d’obligacions reconegudes. Integraran 
els romanents de crèdit els següents components: 
 
a) Els saldos de disposicions, és a dir, la diferència entre les despeses disposades o compromeses 
i les obligacions reconegudes. 
b) Els saldos d’autoritzacions, és a dir, la diferència entre les despeses autoritzades i les despeses 
compromeses. 
c) Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles i crèdits 
retinguts pendents d’utilitzar. 

 
Romanents de crèdit a 31/12/2016 

 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Compromesos 649.960,69 0,00 
Retinguts 103.341,42 2.678,93 
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Autoritzats 104.863,21 0,00 
Disponibles 1.120.754,46 3.045,68 
No disponibles 0,00 0,00 
No compromesos 1.328.959,09 5.724,61 
Total 1.978.919,78 5.724,61 

 
Tretzè.- D’acord amb l’article 99.1 RD 500/1990, els romanents de crèdit, sense més excepcions 
que les assenyalades en l’article 182 TRLHL, quedaran anul·lats al tancament de l’exercici i, en 
conseqüència, no es podran incorporar al Pressupost de l’exercici següent. 
 
Els romanents de crèdits no anul·lats es podran incorporar al Pressupost de l’exercici següent en 
els supòsits establerts en l’article 182 TRLHL, i d’acord amb allò previst en l’article 48 d’aquest 
RD, mitjançant l’oportuna modificació pressupostària i prèvia incoació d’expedients específics en 
els quals s’ha de justificar l’existència de suficients recursos financers (art. 99.2 RD 500/1990). 
 
En cap cas seran incorporables els romanents de crèdits declarats no disponibles ni els romanents 
de crèdits incorporats en l’exercici que es liquida, sense perjudici de l’excepció prevista quant als 
crèdits finançats amb recursos de caràcter afectat. 
 
De conformitat amb l’art. 100 RD 500/1990, s’efectuarà un seguiment dels romanents de crèdit 
als efectes de control dels expedients d’incorporació dels mateixos. 
 
Catorzè.- D’acord amb allò que estableixen els articles 191.3 del TRLHL i 89.2 i 90.1, les entitats 
locals i els seus organismes autònoms hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost 
abans del dia primer de març de l’exercici següent, corresponent la seva aprovació al president 
de l’entitat, previ informe de la Intervenció. 
 
De conformitat amb l’article 193.4 TRLHL i 90.2 RD 500/1990, de la liquidació de cadascun dels 
Pressupostos que integren el pressupost general i dels estats financers de les societats mercantils 
dependents de l’entitat, una vegada realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 
 
Segons disposa l'article 193.5 TRLRHL, s’haurà de remetre còpia de la liquidació dels 
pressupostos a l'Administració de l'Estat i a la comunitat Autònoma abans de finalitzar el mes de 
març, i la falta de remissió en els terminis indicats facultarà a l'Administració per utilitzar com a 
actuals, a qualsevol efecte, les dades que conegui relatius a l'Ajuntament 
 
L'article 36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, assenyala, en el seu apartat 
1, que si s'incompleix l'obligació de remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda tota la informació 
relativa a la liquidació dels seus respectius pressupostos de cada exercici, la Direcció general de 
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals procedirà a 
retenir a partir del mes de setembre de l'exercici següent al que correspongui aquella liquidació, i 
fins que es produeixi la citada remissió, l'import dels lliuraments mensuals a compte de la 
participació en els tributs de l'Estat. 
 
A causa de la sobrecàrrega de treball dels serveis d’Intervenció – comptabilitat no s’ha pogut 
completar la la tramitació de l’expedient de Liquidació dins dels terminis legalment establerts. 
 
Quinzè.- Consta a l’expedient administratiu el preceptiu informe emès per aquesta Intervenció 
municipal, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 
16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva 
aplicació a les entitats locals -REP-, del qual es desprèn que la liquidació del Pressupost General 
de l’exercici 2016: 
 
 Compleix el principi d’estabilitat pressupostària 
 No compleix la regla de la despesa. 
 Compleix l’objectiu de deute 
 
Setzè.- Quant al destí del superàvit pressupostari, caldrà estar a les limitacions derivades la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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De conformitat amb allò que disposa l’article 32 LOEPSF, en la redacció donada per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic: 

 
“Article 32. Destí del superàvit pressupostari. 
1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest 
s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el 
nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest és inferior a 
l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute 
[...] 
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat 
de finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic als 
efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la normativa europea.» 
 

Per la seva banda, la disposició addicional sisena de la LOEPSF, introduïda per la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, regula un règim 
especial i transitori, en els següents termes: 

 
“Disposició addicional sisena. Regles especials per al destí del superàvit pressupostari. 
1.- El que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional és aplicable a les corporacions locals 
en les quals concorrin aquestes dues circumstàncies: 
a) Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les hisendes locals en matèria 
d’autorització d’operacions d’endeutament. 
b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat nacional i 
romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, una vegada descomptat l’efecte de les mesures 
especials de finançament que s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei. 
2. L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit pressupostari, s’ha de 
tenir en compte el següent: 
a) Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, si és 
menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de «Creditors per 
operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en els termes que estableix la normativa 
comptable i pressupostària que és aplicable, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents 
de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior. 
b) En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import assenyalat a la lletra a) 
anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació local opti a l’aplicació del que disposa la lletra c) 
següent, s’ha de destinar, com a mínim, el percentatge d’aquest saldo per amortitzar operacions 
d’endeutament que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no incorri en dèficit en 
termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2014. 
c) Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un saldo positiu de l’import 
que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la 
inversió aquesta sigui financerament sostenible. A aquests efectes la llei determina tant els requisits formals 
com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de financerament sostenible, per a la qual cosa es 
valora especialment la seva contribució al creixement econòmic a llarg termini. 
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més és necessari que el període mitjà de pagament als 
proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades publicades, no superi el termini màxim de pagament 
que preveu la normativa sobre morositat. 
3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin l que preveu l’apartat 1 respecte 
de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i que a més en l’exercici 2014 compleixin el que preveu 
l’apartat 1, poden aplicar l’any 2014 el superàvit en comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de 
tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2012, de conformitat amb les regles que conté 
l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per acord del seu òrgan de govern. 
4. L’import de la despesa feta d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres d’aquesta disposició no es 
considera despesa computable als efectes de l’aplicació de la regla de despesa definida a l’article 12. 
5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la Llei de pressupostos generals de l’Estat es pot 
habilitar, atenent la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini d’aplicació que preveu aquest article.» 

 
La disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de mesures per la sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i les entitats locals, en relació amb el destí del superàvit 
pressupostari de les entitats locals corresponent a l’any 2014 va prorrogar per 2015 l’aplicació de 
les regles contingudes en la disposició addicional 6ª LOEPSF. Posteriorment, en virtut de la 
disposició addicional vuitanta-dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals 
de l’Estat per 2016 s’ha prorrogat la vigència de la disposició addicional sisena LOEPSF quant a 
l’aplicació del superàvit de l’exercici 2015. No obstant això, a la data d’emissió d’aquest informe 
no existeix norma legal que prorrogui a l’exercici 2017 aquest règim excepcional i transitori, si bé 
és cert que el projecte de llei de pressupostos per l’exercici 2017, contempla la DA 92a del 
següent tenor: 
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“En relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2016 
se prorroga para 2017 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se 
deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A los efectos del 
apartado 5 de la última disposición citada las referencias a los años 2014 y 2015, deberán entenderse a 2017 
y 2018, respectivamente.” 

 
Per tant, mentre no entri en vigor la LPGE 2017, cal estar a l’article 32 LOEPSF, quina aplicació ha 
estat interpretada per la Direcció General Tutela Financera de les Corporacions Locals de la 
Generalitat de Catalunya, en nota informativa de gener 2017, en els següents termes: 

 
“13.1 Destí dels ingressos superiors als previstos 
Els ingressos superiors als previstos s’han de determinar en el moment de confeccionar la liquidació del 
pressupost. La seva aplicació s’ha d’efectuar en el marc i amb els criteris descrits per a l’aplicació del 
superàvit en els paràgrafs següents. 
13.2 Destí del superàvit 
En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de destinar a reduir el 
nivell d’endeutament net, amb el límit del volum de l’endeutament si fos inferior al superàvit. 
S’entén per superàvit la capacitat de finançament d’acord amb la definició del sistema europeu de 
comptes i per endeutament el deute públic a efectes del protocol sobre procediment de dèficit excessiu. 
13.3 Criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu 
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de destinar a les finalitats 
següents, en funció dels recursos líquids disponibles: 
13.3.1 Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i compliment dels compromisos de 
despesa assumits per l’existència de romanents de crèdit incorporables 
En el cas que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els recursos disponibles s’han de 
destinar amb caràcter prioritari a l’absorció d’aquest dèficit, en el marc de les mesures de sanejament 
esmentades en l’apartat 8 d’aquesta nota informativa. Cal garantir igualment el compliment dels 
compromisos de despesa assumits que constitueixen una part del romanent que està compromesa per 
l’existència de romanents de crèdit incorporables. 
13.3.2 Compliment del termini legal de pagament a proveïdors 
Els recursos addicionals disponibles s’han de destinar al compliment del termini legal de pagament a 
proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria que l’ens local ha d’elaborar en virtut de 
l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
La utilització d’aquests recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt termini. 
13.4. Destí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu per l’import màxim de la 
capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat (1) 
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per l’import màxim de la capacitat de 
finançament generada en l’exercici liquidat i en funció dels recursos líquids disponibles i de les previsions 
del pla de tresoreria esmentat en l’apartat anterior, s’ha de destinar a reduir l’endeutament en termes 
nets, amb la consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de l’exercici en curs i dels 
costos financers. 
La utilització del romanent per a les finalitats esmentades en l’apartat 13.3 anterior computa a efectes de 
determinar la part del romanent que s’ha d’aplicar a aquest destí. 
(1) En el cas que la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 prorrogui per a aquest 
exercici l’aplicació de les regles previstes a la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es podrà destinar una part d’aquest 
superàvit al finançament d’inversió financerament sostenible.” 

 
Es constata que l’Ajuntament de Canet de Mar en la liquidació de l’exercici 2016 presenta: 
- Deute superior a zero 
- Capacitat de finançament 
- Romanent de tresoreria per despeses generals positiu 
D’altra banda, assenyalar que el Període mig de pagaments del 4T 2016 (a 31/12/2016) fou 
inferior a 30, si bé en el primer trimestre de 2017 ha superat aquest llindar. 
 
Per últim, assenyalar que, d’acord amb l’article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, constitueix una infracció molt greu 
quan sigui culpable: “f) [...] l’incompliment de l’obligació del destí del superàvit pressupostari a la 
reducció del nivell d’endeutament net en els termes previstos en l’article 32 LOEPSF”. 
 
Dissetè.- Al marge del contingut preceptiu de l’expedient de Liquidació pressupostària, aquest 
òrgan interventor considera oportú formular les següents consideracions: 
 
• El projecte el 2015/2/INVER/012 Obres Plaça Colomer en l’exercici 2015 no reflectia les 

modificacions en el finançament produïdes durant aquell exercici, en raó de les quals la 
despesa prevista s’havia de cofinançar per subvencions de capital atorgades per INCASÒL i 
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FEDER. Detectat aquest error, en l’exercici 2016 s’ha esmenat el projecte, i les subvencions 
liquidades en aquest exercici han tingut reflex en les desviacions de finançament. 

• En comptabilitat consten formalment operatius a 31/12/2016 projectes de despesa a data 
que tenen el seu origen en exercicis anteriors. Caldrà procedir a la seva revisió conjunta 
entre els serveis de comptabilitat i òrgans gestors per identificar i liquidar els projectes que 
es trobin materialment conclosos i regularitzar els possibles excessos de finançament 
afectat. 

• Durant l’exercici 2017 caldrà revisar els saldos de drets pendents de cobrament d’exercicis 
tancats per subvencions d’altres administracions per identificar possibles errors de 
comptabilització i tramitar, si s’escau, el corresponent expedient de baixes per anul·lació. 

• Atès que d’acord amb el text refós dels plecs del contracte de gestió de serveis, els 
ingressos del cànon substitueixen l’obligació del concessionari de realitzar la inversió de 
reposició en la xarxa, és convenient la seva inclusió en projectes de finançament afectat per 
al seu adequat control i seguiment. Es constata que el pressupost de l’exercici 2017 s’ha 
creat projecte amb finançament afectat per aquest concepte, i es recomana que, abans de la 
finalització de la concessió, es dotin mitjançant modificacions de crèdit amb càrrec a RTDG, 
crèdits d’inversió de reposició en xarxa d’aigua per import equivalent als cànons ingressats 
en exercicis anteriors. 

• S’ha detectat que en exercicis anteriors a 2016 els ingressos per taxa de clavegueram es 
comptabilitzaven amb criteri de caixa, raó per la qual no existeixen drets pendents de 
cobrament per aquest concepte en exercicis tancats. Caldrà revisar els comptes de 
recaptació de l’exercici 2015 i anteriors als efectes de regularitzar aquesta situació. 

• En el mòdul de passius, durant l’exercici 2016 s’ha regularitzat el saldo del pendent a 1 de 
gener de préstec 2003/1/00010, per tal que reflecteixi adequadament el quadre 
d’amortització. 

 
Això és tot el que s’informa sobre la liquidació de l’exercici pressupostari 2016, llevat d’error o 
omissió. 
 
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la primera sessió 
que celebri. 
 
Abans de finalitzar el mes de març, s’ha de trametre una còpia de la liquidació, un cop aprovada, 
a la Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat.» 

 
Vist l’informe de l’interventor d’avaluació de compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa i deute, que es transcriu a continuació: 

 
“D’acord amb allò previst en l’article 16.1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, vist l’expedient de 
liquidació de l’exercici pressupostari 2016, el funcionari que sota signa, interventor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 
INFORME D’AVALUACIÓ D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 
I.- RÈGIM JURÍDIC 
 
Primer.-La normativa aplicable ve definida per: 
 
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva 
Aplicació a les entitats locals (RLEP). 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
- Normativa reguladora del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95). 
- Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
També cal tenir en compte: 
- Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals. 
Intervenció General de l'Estat. Ministeri d'Economia i Hisenda. 
- Guia per a la determinació de la Regla de despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per corporacions locals. Intervenció General 
de l'Administració de l'Estat. Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
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Segon.- Principis rectors de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOPESF) regula en el seu Capítol II els principis rectors que vinculen a tots els poders públics i 
als que s’haurà d’adequar la política pressupostària del sector públic per orientada a la estabilitat 
pressupostària i la sostenibilitat financera com a garantia del creixement econòmic sostingut i la 
creació d’ocupació, en desenvolupament de l’article 135bis de la Constitució Espanyola. 
 
Aquests principis són els d’estabilitat pressupostària (art. 3), sostenibilitat financera (art.4), 
plurianualitat (art.5), transparència (art.6è) eficiència en l’assignació i utilització dels recursos 
públics (art.7è), responsabilitat (art.8è) i lleialtat institucional (art.9è). 
 
Tercer.- Principi d’estabilitat pressupostària 
 
L’article 3.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i resta 
d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes compresos en el seu àmbit 
d’aplicació es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa 
europea. 
 
D’acord amb l’article 2.1 LOEPSF, les Entitats Locals són ens subjectes a l’àmbit d’aplicació de la 
Llei integrats dins el sector Administracions Públiques. 
 
L’article 3.2 LOEPSF estableix que, tractant-se de subjectes que tinguin la consideració 
d’Administracions Públiques, s’entendrà estabilitat pressupostària com la situació d’equilibri o 
superàvit estructural, que d’acord amb l’article 11.1 LOEPSF es defineix com la situació d’equilibri 
o superàvit estructural com el dèficit ajustat al cicle, net de mesures excepcionals i temporals 
(article 11.6 LOEPSF). 
 
No obstant això, per al subsector Corporacions Locals, l’apartat 5è de l’article 11è instrumenta el 
principi d’estabilitat pressupostària com “la posició d’equilibri o superàvit pressupostari”. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identifica amb la situació d’equilibri o superàvit en termes 
de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals; això és, la situació d’equilibri o superàvit que es desprengui de la 
comparació dels drets reconeguts nets dels capítols 1 a 7 del pressupost d’ingressos i les 
obligacions reconegudes netes dels capítols 1 a 7 de del pressupost de despeses, més els ajustos 
del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC) que correspongui. 
 
Quart.- Principi de sostenibilitat financera 
 
L’article 4 LOEPSF, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 desembre, de 
control del deute comercial en el sector públic, que les actuacions de les Administracions 
Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent com a tal la 
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute 
públic i morositat de deute comercial, conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa 
europea. 
 
La instrumentació d’aquest principi es concreta en tres regles o paràmetres de política 
pressupostària i financera: Regla de la despesa, Límit de deute públic i Període mig de 
pagaments. 
 
Cinquè.- Regla de la despesa 
 
L’article 12.1 LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de l’Administració 
Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals no podrà superar la taxa de 
referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de l’economia espanyola. 
Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència d’acord amb la 
metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa, i es publicarà 
en l’informe de situació de l’economia espanyola que ha d’acompanyar la proposta d’establiment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic (articles 12.3 i 15.5 LOEPSF). 
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L’article 12.2 de la LOEPSF disposa que s'entendrà per despesa computable als efectes previstos 
en l'apartat anterior, les ocupacions no financeres definits en termes del Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals, un cop exclosos: 
 
- els interessos del deute, 
- la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, 
- la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres 
Administracions Públiques 
- i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals vinculades als 
sistemes de finançament. 
 
D’acord amb l’apartat 4t del mateix article, quan s'aprovin canvis normatius que suposin 
augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de 
la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia 
equivalent i, inversament, quan s'aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la 
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què 
es produeixin les disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent. 
 
Sisè.- Límit de deute públic 
 
L’article 13.1 LOEPSF estableix que el volum de deute públic, definit d’acord amb el Protocol 
sobre Procediment de dèficit excessiu (PDE), del conjunt d’Administracions Públiques no podrà 
superar el 60 per 100 del Producte Interior Brut nacional expressar en termes nominals, o el que 
s’estableixi per la normativa europea. 
 
La LOEPSF distribueix aquest límit entre els diferents subsectors d’Administracions Públiques, de 
manera que es fixa en el 3 per cent per al conjunt de Corporacions Locals. No obstant això, com 
que no existeix una estimació del PIB per entitats locals, és necessari traduir aquest límit en 
alguna magnitud pressupostària o financera que sigui mesurable a nivell de cada corporació. 
Aquesta conversió formalment no s’ha produït, però hom pren com a referència la ràtio legal de 
deute viu sobre ingressos corrents que opera en el règim d’autorització d’operacions a llarg 
termini. 
 
D’altra banda, tot i que el concepte de deute públic difereix del concepte de passius totals i del de 
deute viu, tant en el mètode de valoració com el tipus d’instruments a considerar, la plataforma 
de captura de dades facilitada pel MINHAP per a la remissió d'informació de la Liquidació 
d’exercici fa referència en tot moment a la magnitud “Deute viu”. Per tant, aquesta és la 
informació que es presenta en aquest informe. 
 
Quant D’acord amb allò que disposa l'article 53, apartats 1r i 2n, del TRLHL: 

 
“1.-No es podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini, incloent les operacions que 
modifiquin les condicions contractuals o afegeixin garanties addicionals amb o sense intermediació de 
tercers, ni concedir avals, ni substituir d’operacions de crèdit concertades amb anterioritat, les entitats 
locals, els seus organismes autònoms i els ens i societats mercantils dependents que prestin serveis o 
produeixin béns que no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat, sense autorització prèvia 
dels òrgans competents del Ministeri d’Hisenda o, en el cas d’operacions denominades en euros que es 
realitzin dins de l’espai territorial dels països pertanyents a la Unió Europea i amb entitats financeres 
residents en algun d’aquests països, de la comunitat autònoma a que la entitat local pertanyi que tingui 
atribuïda en el seu Estatut competència en la matèria, quan dels estats financers que reflecteixin la 
liquidació dels pressupostos, els resultats corrents i els resultats de l’activitat ordinària del darrer exercici, 
es dedueixi un estalvi net negatiu. 
A aquests efectes, s’entendrà per estalvi net de les entitats locals i dels seus organismes autònoms la 
diferència entre els drets liquidats pels capítols un a cinc, ambdós inclosos, de l’estat d’ingressos, i de les 
obligacions reconegudes pels capítols un, dos i quatre de l’estat de despeses, minorada en l’import d’una 
anualitat teòrica d’amortització de l’operació projectada i de cadascun dels préstecs i emprèstits propis i 
avalats a tercers pendents de reemborsament. 
L’import de l’anualitat teòrica d’amortització, de cadascun dels préstecs a llarg termini concertats i dels 
avalats per la corporació pendents de reemborsament així com la de l’operació projectada, es determinarà 
en tot cas, en termes constants, incloent els interessos i la quota anual d’amortització, qualsevol que sigui 
la modalitat i condicions de cada operació. 
[...] 
En l’estalvi net s’inclouran les obligacions reconegudes, derivades de modificacions de crèdits, que hagin 
estat finançades amb romanent líquid de tresoreria. 
No s’inclouran en el càlcul de les anualitats teòriques, les operacions de crèdit garantides amb hipoteques 
sobre béns immobles, en proporció a la part del préstec afectat per aquesta garantia. 
[...] 
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Quan l’estalvi net sigui de signe negatiu, el Ple de la respectiva corporació haurà d’aprovar un pla de 
sanejament financer a realitzar en un termini no superior a tres anys, en el que s’adoptin mesures de 
gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que permetin com a mínim ajustar a zero l’estalvi net 
negatiu de l’entitat, organisme autònom o societat mercantil. Aquest pla haurà de ser presentat 
conjuntament amb la sol·licitud de l’autorització corresponent. 
2.-Precisaran l’autorització dels òrgans citats en l’apartat 1, les operacions de crèdit a llarg termini de 
qualsevol naturalesa inclòs el risc deduït dels avals, quan el volum total del capital viu de les operacions de 
crèdit vigents a curt i llarg termini, incloent l'import de l'operació projectada, excedeixi del 110 per cent 
dels ingressos corrents liquidats o reportats en l'exercici immediatament anterior o, en defecte d'això, en el 
precedent a aquest últim quan el còmput hagi de realitzar-se en el primer semestre de l'any i no s'hagi 
liquidat el pressupost corresponent a aquell, segons les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats 
de les entitats esmentades en l’apartat 1 d’aquest article. 
El càlcul del percentatge regulat en el paràgraf anterior es realitzarà considerant les operacions de crèdit 
vigents, tant a curt com a llarg termini, valorades amb els mateixos criteris utilitzats per la seva inclusió en 
el balanç. El risc derivat dels avals es computarà aplicant el mateix criteri anterior a l’operació avalada.” 

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

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

 
D'aquesta disposició es dedueix: 
 
- És aplicable tant a les Entitats Locals com als ens dependents i empreses públiques que no es 
financin majoritàriament amb ingressos de mercat (que estiguin classificades en el sector 
Administracions Públiques). 
- Es poden concertar crèdits si l'estalvi net de l’ens és positiu i el volum total del capital viu 
consolidat no excedeix del 75% dels ingressos corrents liquidats de l'exercici anterior. 
- Si l'estalvi net de l’ens és positiu i el volum total del capital viu consolidat se situa entre el 75% 
i el 110%, es necessita autorització de l'òrgan de tutela financera per a la concertació 
d'operacions de crèdit. 
- Si l'estalvi net de l’ens és negatiu NO es poden concertar operacions de crèdit. 
- Si el volum total del deute consolidat supera el 110% dels ingressos corrents liquidats de 
l'exercici anterior, NO es poden concertar operacions de crèdit. 
 
Setè.- Període mig de pagament 
 
L’article 4.2 LOEPSF, darrer paràgraf, estableix que s’entén que existeix sostenibilitat del deute 
comercial quan el període mig de pagament a proveïdors no superi el termini màxim previst en la 
normativa sobre morositat. 
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Vuitè.- Objectius 
 
El Consell de Ministres, en reunió de 10 de juliol de 2015, i conforme a l'establert en l'article 15 
de la LOEPSF, va fixar els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i de Deute 
Públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al 
període 2016-2018. 
 
En el cas del subsector Corporacions Locals, aquests paràmetres eren els següents: 

 
En % PIB 2016 2017 2018 
Superàvit / Dèficit 0,0 0,0 0,0 
Deute públic 3,4 3,2 3,1 
    
En % variació 2016 2017 2018 
Regla de despesa 1,8 2,2 2,6 

 
Novè.- Informe d’avaluació d’estabilitat pressupostària 
 
L’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva 
aplicació a les Entitats Locals -REP-, exigeix que la Intervenció municipal elevi al Ple un informe 
sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i 
Entitats dependents. 
 
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos als articles 168.4, 
177.2 i 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
A l’informe es detallaran els càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre la base de les 
dades dels capítols d’1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de 
comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals. 
 
Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’Entitat Local remetrà l’informe corresponent 
a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela financera, en el termini 
màxim de 15 dies hàbils, comptats des de la data en què es doni coneixement al Ple. 
 
Desè.- Obligació d’aprovar Pla econòmic financer en el cas d’incompliment 
 
L’article 21 de la LOEPSF, en concordança amb l’article 23.4 de la mateixa Llei orgànica estableix 
que en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic 
o de la regla de despesa, el Ple de l’Entitat Local incomplidora aprovarà un pla econòmic financer 
que permeti l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa. 
 
El pla econòmic-financer contindrà com a mínim la següent informació: 

 
a) Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, de l’incompliment 
de la regla de despesa. 
b) Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es produeixin 
canvis en les polítiques fiscals i de despeses. 
c) La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el pla, 
assenyalant les aplicacions pressupostàries o registres extrapressupostaris en els quals es 
comptabilitzaran. 
d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix el 
pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions, en consonància amb allò 
contemplat en l’informe al que es fa referència en l’article 15.5 LOEPSF 
e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius. 

 
D’altra banda, l’article 116bis de la Llei 7/1985, de d’abril, de bases de règim local, en redacció 
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració, estableix que, addicionalment a allò previst en l’article 21 LOEPSF, el pla 
econòmic financer haurà d’incloure almenys les següents mesures –hom entén que seran aquelles 
adequades en funció del tipus d’incompliment: 
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a) Supressió de les competències que exerceixi l’Entitat Local que siguin diferents de les pròpies i 
de les exercides per delegació. 
b) Gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l’Entitat Local per reduir els 
seus costos. 
c) Increment d’ingressos per finançar els serveis obligatoris que presti l’Entitat Local. 
d) Racionalització organitzativa. 
e) Supressió d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi que, en l’exercici pressupostari 
immediat anterior, incompleixin amb l’objectiu de estabilitat pressupostària o amb l’objectiu de 
deute públic o que el període mig de pagament a proveïdors superi en més de trenta dies el 
termini màxim previst en la normativa de morositat. 
f) Una proposta de fusió amb un municipi colindant de la mateixa província. 

 
La Diputació provincial o entitat equivalent assistirà a la resta de corporacions locals i col·laborarà 
amb l’Administració que exerceixi la tutela financera, segons correspongui, en l’elaboració i el 
seguiment de l’aplicació de les mesures contingudes en els plans econòmics-financers, i 
proposarà i coordinarà les mesures recollides l’apartat anterior quan tinguin caràcter 
supramunicipal, que seran valorades abans d’aprovar-se el pla econòmic-financer, així com altres 
mesures supramunicipals diferents que s’haguessin previst, inclòs el seguiment de la fusió 
d’Entitats Locals que s’hagués acordat.. 
 
La tramitació dels plans econòmics financers s’haurà de realitzar de conformitat amb allò que 
disposen l’article 23 LOPESF i, en allò que no el contradigui, els articles 19 i ss REP. 
 
D’acord amb l’article 23 LOESPF, el pla econòmic-financer serà presentat davant els òrgans 
competents per la seva aprovació en el termini màxim d’un mes des de que es constati 
l’incompliment. Aquests plans hauran de ser aprovats per aquests òrgans en el termini màxim de 
dos mesos des de la seva presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir els tres mesos 
des de la constatació de l’incompliment. Els plans econòmic financers elaborats per les 
Corporacions locals hauran d’estar aprovats pel Ple de la corporació. 
 
III.- AVALUACIÓ DE COMPLIMENT 
 
Primer.- D’acord amb l’article 15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 
Presupuestaria, esmentat anteriorment, a efectes del Sistema Europeu de Comptes, el Sector 
“Administracions Públiques” de l’Ajuntament de Canet de Mar està conformat pels ens següents: 

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

 
Segon.- Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
 
L’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària s’ha de realitzar en termes del Sistema 
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, això és, de recursos no financers i ocupacions no 
financeres. Per tant, quan els criteris de registre de les operacions no financeres en la 
comptabilitat pressupostària no coincideixen amb els criteris de comptabilitat nacional, caldrà 
practicar els corresponents ajustos. 
 
Els ajustos poden ser positius, suposant un menor dèficit o una major capacitat de finançament, o 
negatius, suposant un major dèficit o menor capacitat de finançament. 
 
Els ajustos aplicables es troben recollits en el Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat 
nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la Intervenció General de l’Estat, i en les 
notes publicades pel Ministeri. 
 
A) Ajustos per ens amb pressupost limitatiu 

 
Els ajustos SEC aplicats a l’Ajuntament i/o OA Ràdio Canet són els següents: 
 
GR000.- Recaptació d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos 
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El registre dels ingressos tributaris de les corporacions locals en el Pressupost d’Ingressos es 
realitza en el moment en que es reconeix el dret, que pot ser previ o simultani al cobrament, 
segons estiguem davant de liquidacions de contret previ o sense contret previ, respectivament. 
En comptabilitat nacional, el criteri per la imputació dels ingressos fiscals i amb efecte en el dèficit 
públic és el de caixa. L’ajust vindrà determinat per la diferència entre els drets reconeguts nets 
registrats per la corporació local i la recaptació total en caixa corresponent a aquests ingressos 
tant del pressupost corrent com d’exercicis tancats. L’ajust serà positiu (menor dèficit) si la 
recaptació total en caixa és superior als drets reconeguts, i negatiu (major dèficit) si és inferior. 
Els drets afectats per aquest ajust són els dels capítols I, II i III, a excepció dels impostos cedits. 
 

Ajuntament 

 

Comptabilitat pressupostària 
Comptabilitat 
nacional Ajust SEC 

Drets 
reconeguts 
nets 

Recaptació 
líquida 
exercici 
corrent 

Recaptació 
líquida 
exercicis 
tancats 

 
Positiu (menor 
dèficit) 

Negatiu 
(major dèficit) 

 a b C d=b+c   

Cap.1 
6.544.798,1
7 6.072.147,21 355.182,89 6.427.330,10 0,00 -117.468,07 

Cap.2 79.464,82 79.464,82 631,43 80.096,25 631,43 0,00 

Cap.3 
2.680.797,2
5 2.382.511,37 125.502,37 2.508.013,74 0,00 -172.783,51 

       

OA Ràdio Canet 

 

Comptabilitat pressupostària 
Comptabilitat 
nacional Ajust SEC 

Drets 
reconeguts 
nets 

Recaptació 
líquida 
exercici 
corrent 

Recaptació 
líquida 
exercicis 
tancats 

 Positiu (menor 
dèficit) 

Negatiu 
(major dèficit) 

 a b C d=b+c   

Cap.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cap.3 8.162,18 8.162,18 0,00 8.162,18 0,00 0,00 

 
GR006a.-Interessos.- En comptabilitat pressupostària, els interessos, diferències de canvi, així 
com qualsevol altre rendiment derivat de l'endeutament, s'apliquen al pressupost (capítol III) en 
el moment del seu venciment, mentre que en la comptabilitat nacional es registren les quantitats 
meritades durant l'exercici, amb independència de quan es produeixi el seu pagament. L’ajust 
vindrà determinat per la diferència entre les obligacions reconegudes netes per interessos i 
l’import dels interessos meritats o implícits, de manera que és practicarà ajust negatiu (major 
dèficit) si els interessos meritats són superiors a les obligacions reconegudes netes per aquest 
concepte i positiu (menor dèficit) si són inferiors. 
 
Ajuntament 
 

 

Comptabilitat 
pressupostària Comptabilitat nacional Ajust SEC 

Obligacions 
reconegudes netes 

Interessos 
meritats i 
no vençuts 
a 1/1/2016 

Interessos 
meritats i no 
vençuts a 
31/12/2016 

Positiu 
(menor 
dèficit) 

Negatiu (major 
dèficit) 

 Intereses de 
prèstecs 114.095,77 1.215,29 1.231,82  -16,53 

 
GR021.- Consolidació de transferències entre Administracions Públiques.- Distingeix el manual 
dos tipus de consolidació: 
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a) Consolidació interna, la realitzada entre l'Ajuntament i els ens dependents i 
b) Consolidació externa, la realitzada entre l'Ajuntament i la resta d'Administracions Públiques. 
 
L'objectiu que es pretén és aconseguir que les transferències donades i rebudes coincideixin en 
concepte, import i període de comptabilització. En comptabilitat nacional han de respectar-se, 
amb caràcter general, els criteris de comptabilització als quals està subjecte el pagador de la 
transferència. Per tant, una vegada fixat el moment en què es registra la despesa pel pagador, el 
perceptor de la transferència ha de comptabilitzar-la simultàniament i pel mateix import, en cas 
contrari procedirà l'ajust corresponent.  
 
Quant a la consolidació interna, l’import de les obligacions reconegudes netes de l’Ajuntament per 
transferències corrents destinades a l’OA Ràdio Canet coincideix amb l’import dels drets 
reconeguts nets de l’OA Ràdio Canet per transferències corrents procedents de l’Ajuntament, de 
manera que no s’ha de realitzar cap ajust. 
 
Quant a la consolidació externa els drets reconeguts per subvencions i transferències s’han 
registrat únicament amb caràcter simultani a l’ingrés o quan són líquides o quan s’ha tingut 
constància que el tercer concedent ha reconegut l’obligació, no és procedent cap ajust. 
 
GR014.- Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de despeses de la 
Corporació Local: En comptabilitat pressupostària, el reconeixement de l’obligació es registra en 
el moment d’aprovar-se l’acte administratiu corresponent, mentre que en comptabilitat nacional 
la despesa es registra en el moment de la meritació. L'aplicació pràctica d'aquest ajust suposa 
que cal considerar com menors ocupacions no financeres les despeses aplicades al pressupost 
que es liquida i que s’havien realitzat en exercicis anteriors, i com major despesa no financera les 
despeses realitzades en l’exercici que es liquida però que s'imputaran al pressupost de l'any 
següent. L’ajust en estabilitat pressupostària serà la diferència entre saldo final i saldo inicial del 
compte 413. “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, positiu si la diferència és 
negativa i negatiu i la diferència és positiva. 

 
Ajuntament 

 

Saldo inicial 
compte 

Saldo final 
compte 

Diferència Ajust SEC 

Positiu (menor 
dèficit) 

Negatiu (major 
dèficit) 

a b c=b-a   

Compte 413 136.957,95 345.956,96 208.999,01 0,00 -208.999,01 

      

OA Ràdio Canet 

 

Saldo inicial 
compte 

Saldo final 
compte 

Diferència Ajust SEC 

Positiu (menor 
dèficit) 

Negatiu (major 
dèficit) 

a b c=b-a   

Compte 413 0,00 171,45 171,45 0,00 171,45 

 
GR001- En comptabilitat nacional l’import de les liquidacions negatives o saldos deutors s’ha de 
registrar en l’exercici en què es coneix, de manera que la liquidació negativa de t generarà ajust 
negatiu (major dèficit) en l’exercici t+2, i inversament, ajustos positius (menor dèficit) a mesura 
que es practiquen les devolucions d’aquests saldos deutors mitjançant retencions en les bestretes 
de cada exercici.  
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Ajuntament 
 

 
Pendent a 
1/1/t 

Moviments exercici 

Pendent a 
31/12/t 

Ajust SEC 

disminucions 
(retencions 
per devolució 
de saldos 
deutors) 

Increments 
(liquidacions 
negatives 
comunicades
) 

Positiu 
(menor 
dèficit) 

Negatiu 
(major 
dèficit) 

Liquidació PTE 2008 124.221,63 20.703,60 0,00 103.518,03 20.703,60 0,00 

Liquidació PTE 2009 297.860,87 49.643,40 0,00 248.217,47 49.643,40 0,00 

Liquidació PTE 2013 65.603,56 65.603,56 0,00 0,00 65.603,56 0,00 

Saldo deutor PTE t-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 487.686,06 135.950,56 0,00 351.735,50 135.950,56 0,00 

       

OA Ràdio Canet       

       

No aplicable       

 
B) Unitats sotmeses al comptabilitat empresarial 
La determinació de la capacitat o necessitat de finançament s’ha de fer segons apartat IV del 
Manual de càlcul de dèficit públic per corporacions locals. 
 
El resum dels ajustos practicats i càlcul d’estabilitat pressupostària és el següent: 
 
Ajuntament de Canet de Mar 

 

Magnituds. Liquidació 2016 Import 

Drets reconeguts nets per operacions no financeres (caps I a VII) 13.645.179,25 

Obligacions reconegudes netes per operacions financeres (caps I a VII) 10.676.466,84 

Saldo operacions no financeres (abans ajustos SEC) 2.968.712,41 
 

Codi Manual Descripció Ajuntament 
GR000a III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 -117.468,07 

GR000b III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 631,43 
GR000c III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 -172.783,51 
GR001  (+) Ajust liquidació PTE - 2008 20.703,60 
  (+) Ajust liquidació PTE - 2009 49.643,40 
GR002  (+) Ajust liquidació PTE - 2013 65.603,56 
  (-) Ajust liquidació negativa PTE t-2 0,00 
GR003 III.8 Dividends i Participació en beneficis  
GR004 III.7 Ingressos per vendes d’accions (privatitzacions)  
GR006a III.3 Interessos -16,53 
GR006b  Diferències de canvi  
GR008  Adquisicions amb pagament ajornat  
GR008a  Arrendament financer  
GR008b  Contractes d’associació público privada (APP's)  

GR009  
Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local  

GR010 III.5 
Inversions realitzades per la corporació local per 
compte de altra Administració Publica  

GR012 III.12 Aportacions de capital a empreses públiques  

GR013 III.13 
Asunción y cancel·lació de deutes de empreses 
públiques  

GR014 III.14 Despeses realitzades en el exercici i pendents -208.999,01 
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Codi Manual Descripció Ajuntament 
d’aplicació al pressupost corrent 

GR015  Ajust per grau d’execució de la despesa  

GR016 III.9 
Ingressos obtinguts del pressupost de la Union 
Europea  

GR017 III.10 Operacions de permuta financera (SWAPS)  
GR018 III.11 Operacions de reintegrament i execució d’avals  
GR019  Préstecs  

GR020  
Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a 
pressupost 160,40 

GR021 III.6 
Consolidació de transferències amb altres 
Administracions Públiques 0,00 

GR099  Altres  
  TOTAL -362.524,73 

 

 Import 

Saldo d’operacions no financeres 2.968.712,41 

Ajustos SEC entitat -362.524,73 

Ajust transferències internes 0,00 

CAPACITAT (+) / NECESSITAT DE FINANÇAMENT 2.606.187,68 
 

Organisme Autònom Ràdio Canet 
 

Magnituds. Liquidació 2016 Import 

Drets reconeguts nets per operacions no financeres (caps I a VII) 143.408,54 

Obligacions reconegudes netes per operacions financeres (caps I a VII) 133.621,96 

Saldo operacions no financeres (abans ajustos SEC) 9.786,58 
 

Codi Manual Descripció Ajuntament 
GR000a III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 0,00 
GR000b III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 0,00 
GR000c III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 0,00 
GR001  (+) Ajust liquidació PTE - 2008  
  (+) Ajust liquidació PTE - 2009  
GR002  (+) Ajust liquidació PTE - 2013  
  (-) Ajust liquidació negativa PTE t-2  
GR003 III.8 Dividends i Participació en beneficis  
GR004 III.7 Ingressos per vendes d’accions (privatitzacions)  
GR006a III.3 Interessos 0,00 
GR006b  Diferències de canvi  
GR008  Adquisicions amb pagament ajornat  
GR008a  Arrendament financer  
GR008b  Contractes d’associació público privada (APP's)  

GR009  
Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local  

GR010 III.5 
Inversions realitzades per la corporació local per 
compte de altra Administració Publica  

GR012 III.12 Aportacions de capital a empreses públiques  

GR013 III.13 
Asunción y cancel·lació de deutes de empreses 
públiques  

GR014 III.14 
Despeses realitzades en el exercici i pendents 
d’aplicació al pressupost corrent -171,45 

GR015  Ajust per grau d’execució de la despesa  
GR016 III.9 Ingressos obtinguts del pressupost de la Union Europea  
GR017 III.10 Operacions de permuta financera (SWAPS)  
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Codi Manual Descripció Ajuntament 
GR018 III.11 Operacions de reintegrament i execució d’avals  
GR019  Préstecs  
GR020  Devolucions d’ingressos pendents d’aplicar a pressupost 24,00 

GR021 III.6 
Consolidació de transferències amb altres 
Administracions Públiques 

0,00 

GR099  Altres  
  TOTAL -147,45 

 

 Import 

Saldo d’operacions no financeres 9.786,58 
Ajustos SEC entitat -147,45 

Ajust transferències internes 0,00 

CAPACITAT (+) / NECESSITAT DE FINANÇAMENT 9.639,13 
 

Fundació Els Garrofers 
 

Concepto 2016 
Ingresos no finacers a efectes contabilitat Nacional 2.142.598,22 
Import net xifra de negocis 2.113.017,40 
Treballs previst per l'empresa pel seu actiu  
Ingressos accesoris i altres ingressos 28.818,79 
Subvencions i transf corrents  
Ingressos financers per interesos 762,03 
Ingressos de participacions en instruments patrimoni  
Ingressos excepcionals  
Aportacions patrimonials  
Subvencions de capital previst de rebre  
  
Despeses no financeres a efectes contabilitat nacional 2.013.840,43 
Aprovisionaments 124.295,15 
Despeses de personal 1.568.023,18 
Altres despeses d'explotació 268.960,73 
Despeses financeres i assimilades 42.573,20 
Impost de societats  
Altres impostos 1.775,69 
Despeses excepcionals 0,00 
Variacions del Imm Mat d'inversions i existències 8.212,48 
Variacions de exist de productes acabats i en curs  
Aplicació de provisions  
Inversions efectuades per compte de Adm i entitats públiques  
Ajudes, transferències i suibvencions concedides  
 128.757,79 

 
Consolidat sector AAPP 

 

Entitat Ingressos NF Despeses NF Ajustos 
entitat 

Ajustos 
grup 

Capacitat (+) 
/ Necessitat 
(-) 
Finançament 

Ajuntament 13.645.179,25 10.676.466,84 -362.524,73 0,00 2.606.187,68 
O.A. Ràdio 
Canet 143.408,54 133.621,96 -147,45 0,00 9.639,13 

F.Els Garrofers 2.142.598,22 2.013.840,43 0,00 0,00 128.757,79 
Total 15.931.186,01 12.823.929,23 -362.672,18 0,00 2.744.584,60 

 
El grup Ajuntament de Canet de Mar – sector AAPP presenta capacitat de finançament i 
COMPLEIX el principi d’estabilitat pressupostària. 



Ref: S/iu 

 
28 

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 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Tercer.- Avaluació del compliment de la regla de despesa 
 
En l’apartat primer, punt cinquè d’aquest informe ja s’ha exposat la forma en què s’ha de valorar 
el compliment de la regla de despesa. 
 
Respecte del càlcul de la regla de la despesa cal assenyalar: 

 
1) Determinació de la despesa computable abans d’ajustos de comptabilitat nacional: 
o El càlcul de la despesa computable d’ambdós exercicis, 2015 i 2016, s’obté de la liquidació dels 
mateixos. 
o Es considera despesa no financera la suma dels capítols 1 a 7 de l'estat de despeses. 
o Tal com estableix la LOEPSF, s'exclouen els interessos del deute, minorada amb les despeses 
d'emissió, formalització, modificació i cancel·lació de préstecs, deutes i altres operacions 
financeres. 
 
1) Els ajustos de comptabilitat nacional de l’exercici t-1 són els recollits en l’informe de la 
Liquidació de l’exercici. Els ajustos de comptabilitat sobre les obligacions reconegudes netes del 
present exercici són els que figuren en la Guia per a la determinació de la Regla de Despesa, 3ª 
edició, elaborada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat –IGAE. La seva 
explicació es recull en l’apartat d’estabilitat pressupostària. 
 
2) Sobre les ocupacions no financeres en termes de comptabilitat nacional, exclosos els 
interessos, s’han realitzat els següents ajustos d’acord amb l’article 12 LOEPSF: 
 
- Transferències internes.  
- S'exclou la part de la despesa finançada amb subvencions finalistes dels capítols 4 i 7 
d'ingressos. Pel que fa a l’exercici t-1, s’ha partit de la informació de la Liquidació d’aquell 
exercici. Quant a la despesa de l’exercici t, s’ha partit de la informació d’execució dels projectes 
de despesa amb finançament afectat i els coeficients de finançament per agent. 
 
1) La taxa de referència de creixement del PIB, considerant el que s'ha dit anteriorment, 
és a dir la taxa de referència per al període 2016/2018 situa la de l'exercici 2016 en el 1,8%. 
 
2) L’article 12.4 LOEPSF disposa que quan s'aprovin canvis normatius que suposin 
augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de 
la regla de despesa en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar 
en la quantia equivalent. Sensu contrari, quan s'aprovin canvis normatius que suposin 
disminucions permanents de la recaptació haurien de considerar-se per minorar el càlcul. El seu 
càlcul es conté en informe del tècnic economista. 
 
3) Tal i com estableix la Disp. Add. Sisena LOEPSF , als efectes de càlcul de la regla de 
despesa, s’han ajustat com menor despesa les obligacions reconegudes netes corresponents a 
inversions financerament sostenibles realitzades en l’exercici els crèdits pressupostaris de les 
quals s’han dotat mitjançant modificacions de crèdit finançades amb romanent de tresoreria per 
despeses generals en compliment de la regla d’aplicació del superàvit que estableix aquell 
precepte. 
 
Els ajustos SEC que s’han practicat són els següents: 
 
GR014.- Despeses realitzades en l'exercici i pendents d'aplicar al pressupost de despeses de la 
Corporació Local: En comptabilitat pressupostària, el reconeixement de l’obligació es registra en 
el moment d’aprovar-se l’acte administratiu corresponent, mentre que en comptabilitat nacional 
la despesa es registra en el moment de la meritació. Als efectes de càlcul de regla de la despesa, 
practiquem un ajust negatiu (menor despesa computable) per l’import de les despeses realitzades 
en exercicis anteriors i aplicades als crèdits de l’any t; i un ajust positiu (major despesa 
computable) per les despeses realitzades en l’exercici t que han quedat pendents d’aplicació a 
31/12/t. L’ajust en regla de la despesa serà per la diferència entre saldo final i saldo inicial del 
compte 413. “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”, positiu (més despesa 
computable) si la diferència és positiva i negatiu (menys despesa computable) si la diferència és 
negativa. 
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Ajuntament 

 

Saldo inicial 
compte 

Saldo final 
compte 

Diferència 
Positiu (major 
despesa 
computable) 

Negatiu (menor 
despesa 
computable) 

a b c=b-a   
Compte 413 136.957,95 345.956,96 208.999,01 208.999,01 0,00 
      
OA Ràdio Canet 

 

Saldo inicial 
compte 

Saldo final 
compte 

Diferència 
Positiu (major 
despesa 
computable) 

Negatiu (menor 
despesa 
computable) 

a b c=b-a   
Compte 413 0,00 171,45 171,45 171,45 0,00 

 
El resultat de l’avaluació de la regla de despesa és el següent: 
 
Ajuntament 
 

   Ajuntament 
Codi 
Manual 

Codi 
Guia Magnitud 

Liquidació 
exercici 2015 

Liquidació 
exercici 2016 

  Obligacions reconegudes netes per 
ocupacions no financeres 

  

  Cap 1. Personal 5.092.792,07 5.324.662,94 

  Cap 2. Béns corrents i serveis 4.132.409,90 4.134.576,66 

  Cap 3. Despeses financeres 148.849,62 115.366,15 

  Cap 4. Transferències corrents 487.568,22 476.662,36 

  Cap 5. Fons de contingència   

  Cap 6. Inversions reals 874.147,43 625.198,73 

  Cap 7. Transferències de capital   

  (-) Interessos -146.793,38 -113.849,62 

  OCUPACIONS NO FINANCERES, EXCLOSOS 
INTERESSOS (*) 

10.588.973,86 10.562.617,22 

Codi  Ajustos SEC   

1.01 - (-) Alienació de terrenys i altres inversions 
reals 

  

1.12 GR009 
(+/-) Inversions realitzades per empreses 
que no són AP per compte de la Corporació 
Local 

  

1.04 GR018 (+/-) Execució d'avals   

1.05 GR012 (+) Aportacions de capital   

1.06 GR013 (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes   

1.07 GR014 
(+/-) Despeses realitzades en exercicis 
anteriors i aplicades al pressupost 104.495,00 208.999,01 

1.08 - 
(+/-) Pagaments a socis d'Asoc.Públic 
Privades segons SEC   

1.09 GR008 (+/-) Adquisicions amb pagament ajornat   

1.10 GR008a (+/-) Arrendament financer   

1.11 GR019 (+) Préstecs   

1.12 GR2012 
(-) Mecanisme extraordinari pagament 
proveïdors 2012   

1.03 GR010 
(-) Inversions realitzades per la Corporació 
Local per compte d'una altra AP   

1.13 - 
(+/-) Ajust per grau d'execució del 
pressupost   
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   Ajuntament 
Codi 
Manual 

Codi 
Guia Magnitud 

Liquidació 
exercici 2015 

Liquidació 
exercici 2016 

- GR099 (+/-) Altres ajustos   

  TOTAL AJUSTOS SEC 104.495,00 208.999,01 

  OCUPACIONS NO FINANCERES, 
AJUSTADES I SENSE INTERESSOS 

  

  (-) Transferències internes a entitats 
que integren la Corporació Local 

-123.392,00 -135.246,36 

  (-) Despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de UE i altres AP 

-1.626.553,00 -970.821,40 

  DRN capítol 4, exclosos PTE i FCLC 1.856.953,00 943.472,40 

  DRN capítol 7  290.843,15 

  (-) Desviacions positives -230.400,00 -304.414,36 

  (+) Desviacions negatives  40.920,21 

  DESPESA COMPUTABLE 8.943.523,86 9.665.548,47 

 
DA 6a 
LOEPSF Inversions financerament sostenibles (t-1) 0,00 -54.572,21 

  DESPESA COMPUTABLE SENSE IFS 8.943.523,86 9.610.976,26 

     

  Taxa de referència de creixement del PIB 
m/p 

 1,8% 

  Marge amb la taxa de referència  160.983,43 

  
(+) Increments permanents de Recaptació 
per canvis normatius  0,00 

  
(-) Disminucions permanents de Recaptació 
per canvis normatius  0,00 

  LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA  9.104.507,3 

     

  EXCÉS DE DESPESA COMPUTABLE  506.468,97 
 

OA Ràdio Canet 
 

   OA Ràdio Canet 
Codi 
Manual 

Codi 
Guia 

Magnitud Liquidació 
exercici 2015 

Liquidació 
exercici 2016 

  
Obligacions reconegudes netes per 
ocupacions no financeres   

  Cap 1. Personal 69.788,88 74.543,05 

  Cap 2. Béns corrents i serveis 55.100,51 58.741,88 

  Cap 3. Despeses financeres 457,78 337,03 

  Cap 4. Transferències corrents   

  Cap 5. Fons de contingència   

  Cap 6. Inversions reals   

  Cap 7. Transferències de capital   

  (-) Interessos 0,00 0,00 

  
OCUPACIONS NO FINANCERES, EXCLOSOS 
INTERESSOS (*) 125.347,17 133.621,96 

Codi  Ajustos SEC   

1.01 - 
(-) Alienació de terrenys i altres inversions 
reals   

1.12 GR009 
(+/-) Inversions realitzades per empreses 
que no són AP per compte de la Corporació 
Local 

  

1.04 GR018 (+/-) Execució d'avals   
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   OA Ràdio Canet 
Codi 
Manual 

Codi 
Guia Magnitud 

Liquidació 
exercici 2015 

Liquidació 
exercici 2016 

1.05 GR012 (+) Aportacions de capital   

1.06 GR013 (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes   

1.07 GR014 
(+/-) Despeses realitzades en exercicis 
anteriors i aplicades al pressupost 1.296,00 171,45 

1.08 - 
(+/-) Pagaments a socis d'Asoc.Públic 
Privades segons SEC   

1.09 GR008 (+/-) Adquisicions amb pagament ajornat   

1.10 GR008a (+/-) Arrendament financer   

1.11 GR019 (+) Préstecs   

1.12 GR2012 
(-) Mecanisme extraordinari pagament 
proveïdors 2012   

1.03 GR010 
(-) Inversions realitzades per la Corporació 
Local per compte d'una altra AP   

1.13 - 
(+/-) Ajust per grau d'execució del 
pressupost   

- GR099 (+/-) Altres ajustos   

  TOTAL AJUSTOS SEC 1.296,00 171,45 

  OCUPACIONS NO FINANCERES, 
AJUSTADES I SENSE INTERESSOS 

  

  (-) Transferències internes a entitats 
que integren la Corporació Local 

0,00 0,00 

  (-) Despesa finançada amb fons 
finalistes procedents de UE i altres AP 

0,00 0,00 

  DRN capítol 4, exclosos PTE i FCLC   

  DRN capítol 7   

  (-) Desviacions positives   

  (+) Desviacions negatives   

  DESPESA COMPUTABLE 126.643,17 133.793,41 

 
DA 6a 
LOEPSF Inversions financerament sostenibles (t-1) 0,00 0,00 

  DESPESA COMPUTABLE SENSE IFS 126.643,17 133.793,41 

     
  Taxa de referència de creixement del PIB m/p  1,8% 

  Marge amb la taxa de referència  2.279,58 

  (+) Increments permanents de Recaptació 
per canvis normatius 

 0,00 

  (-) Disminucions permanents de Recaptació 
per canvis normatius 

 0,00 

  LÍMIT DE LA REGLA DE DESPESA  128.922,7 

     

  EXCÉS DE DESPESA COMPUTABLE  4.870,66 
 

Fundació els Garrofers 
 

 2015 2016 
Aprovisionamientos 118.351,23 124.295,15 
Gastos de personal 1.517.774,26 1.568.023,18 
Otros gastos de explotación 253.119,87 268.960,73 
Impuesto de sociedades 0,00   
Otros impuestos 1.995,81 1.775,69 
Gastos excepcionales 2.543,44 0,00 
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones 
inmoviliarias; de existencias 26.977,93 8.212,48 
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación, cuenta de PyG (1) 0,00 0,00 

Aplicación de Provisiones 0,00 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local 0,00 0,00 
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 0,00 
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de 
la deuda 

1.920.762,54 1.971.267,23 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la Corpración Local (2) 

0,00 0,00 

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones públicas 

0,00 0,00 

Unión Europea 0,00 0,00 
Estado 0,00 0,00 
Comunidad Autónoma 0,00 0,00 
Diputaciones 0,00 0,00 
Otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 
Gasto computable del ejercicio 1.920.762,54 1.971.267,23 
(+) Incrementos recaudación cambios normativos   
(-) Disminuciones recaudación cambios normativos   
(-) Inversión financieramente sostenible   
 1.920.762,54 1.971.267,23 

 
Consolidat AAPP 

 

  Ajuntament 
OA Ràdio 
Canet 

Fundació Els 
Garrofers Total 

Despesa computable 
L2015 sense IFS (1) 8.943.523,86 126.643,17 1.920.762,54 10.990.929,57 
Despesa en IFS L2015 (11) 0,00 0,00 0 0,00 
(2)=((1)-(11)*(1+TRC) (2) 9.104.507,29 128.922,75 1.955.336,27 11.188.766,30 
Aumentos/Disminucione
s normativo recaudación (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Despeses IFS 2016 (4) 54.572,21 0,00 0,00 54.572,21 
Límit regla de despesa 
2016 

(5)=(2)+(3
) 9.104.507,29 128.922,75 1.955.336,27 11.188.766,30 

Despesa computable 
L2016 

(6) 
9.610.976,26 133.793,41 1.971.267,23 11.716.036,90 

Excés/defecte despesa 
computable (7)=(6)-(5) 506.468,97 4.870,66 15.930,96 527.270,60 

 
De conformitat amb els càlculs continguts en aquest informe, el sector AAPP de l’Ajuntament de 
Canet de Mar NO COMPLEIX l'objectiu de la regla de despesa. 
 
Quart.- Límit de deute 
 
Les dades consolidades per l’exercici 2016 són les següents: 

  

 Ajuntament O.A. Ràdio 
Canet 

F.Els Garrofers Consolidació Total 

Deuda a corto plazo 
(op. de tesoreria) 0,00 0,00 0,00  0,00 

Deuda a largo plazo 5.437.352,68 0,00 2.079.262,98  7.516.615,66 
Emisiones de deuda 0,00 0,00 0,00  0,00 
Operaciones con 
entidades de crédito 

4.925.840,80 0,00 1.876.250,15  6.802.090,95 

Factoring sin recurso 0,00 0,00   0,00 
Deuda con 
Administraciones 
publicas (FFEL) (1) 

0,00 0,00 203.012,83  203.012,83 

Avales ejecutados 
durante el ejercicio 

0,00 0,00   0,00 
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 Ajuntament O.A. Ràdio 
Canet 

F.Els Garrofers Consolidació Total 

Avales reintegrados 
durante el ejercicio 0,00 0,00   0,00 

Otras operaciones 511.511,88 0,00 0,00  511.511,88 
Deuda Viva 5.437.352,68 0,00 2.079.262,98  7.516.615,66 
Liquidaciones PTE 351.735,70 0,00 0,00  351.735,70 
Total deuda 5.789.088,38 0,00 2.079.262,98 0,00 7.868.351,36 
Ingresos cts 13.354.336,10 143.408,54 2.142.598,22 -135.246,36 15.640.342,86 
C/F 40,72% 0,00% 97,04% 0,00% 48,06% 
E/F 43,35% 0,00% 97,04% 0,00% 50,31% 
(*) Import del saldo dels comptes de passiu en el Balanç. 

 
El nivell de deute, exclosos els saldos deutors de la participació en tributs de l’Estat, es situa per 
sota del 75% dels ingressos corrents a nivell consolidat. 
 
Per tant, el sector AAPP de l’Ajuntament de Canet de Mar COMPLEIX amb l’objectiu de deute. 
 
III. CONCLUSIONS 
 
En la Liquidació de l’exercici 2016 la corporació compleix els objectius d’estabilitat pressupostària 
i nivell de deute, però INCOMPLEIX la regla de la despesa. 
 
Per tant, caldrà procedir a aprovar el corresponent pla econòmic financer, segons allò previst en 
l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió millor 
fonamentada en Dret.» 

 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1 del DL 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 
article 16 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, de 28 de novembre de 1986. 
 
Per la present RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 corresponent a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’OA Ràdio Canet d’acord amb el que figura en 
l’informe d’intervenció que hi figura en el cos d’aquesta resolució. 

 
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre. 
 

Pressupost d’ingressos. Exercici corrent. 
 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Previsions inicials 12.495.463,00 133.735,21 
Modificacions 1.165.075,87 5.611,36 
Previsions definitives 13.660.538,87 139.346,57 
Drets reconeguts 13.925.466,56 143.540,78 
Drets anul·lats 241.898,03 132,24 
Drets cancel·lats 1.477,84 0,00 
Drets reconeguts nets 13.682.090,69 143.408,54 
Recaptació líquida 12.726.834,88 138.908,54 
Drets pendents de cobrament 955.255,81 4.500,00 
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Pressupost de despeses. Exercici corrent 
 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Crèdits inicials 12.495.463,00 133.735,21 
Modificacions 1.165.075,87 5.611,36 
Crèdits definitius 13.660.538,87 139.346,57 
Obligacions reconegudes netes 11.669.758,93 133.621,96 
Pagaments líquids 11.068.609,04 129.109,41 
Obligacions pendents de pagament 601.149,89 4.512,55 

 
Pressupost de despeses. Exercicis tancats 
 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Saldo inicial de pendent de pagament 974.590,24 1.020,79 
Modificacions -500,00 0,00 
Pagaments realitzats 908.907,09 206,15 
Saldo final d'oblig. pendents de pagament 65.183,15 814,64 

 
Pressupost d’ingressos. Exercicis tancats 
 Ajuntament OA Ràdio Canet 

Saldo inicial pendent de cobrament 3.738.751,91 901,14 
Modificacions saldo inicial 377,17 0,00 
Drets anul·lats 17.936,79 0,00 
Drets cancel·lats 170.034,81 0,00 
Recaptació líquida 607.804,12 0,00 
Saldo final pendent de cobrament 2.943.353,36 901,14 

 
b) El resultat pressupostari de l’exercici. 
 

Ajuntament 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 13.354.336,10 10.051.268,11  3.303.067,99 
b) Operacions de capital 290.843,15 625.198,73  -334.355,58 
1.Total op. no financeres (a+b) 13.645.179,25 10.676.466,84  2.968.712,41 
c) Actius financers 36.911,44   36.911,44 
d) Passius financers  993.292,09  -993.292,09 
2. Total op. financeres (c+d) 36.911,44 993.292,09  -956.380,65 
I. RESULTAT PRES. EXERCICI (I=1+2) 13.682.090,69 11.669.758,93  2.012.331,76 
AJUSTOS     
3. Crèdits gastats finançats RTDG   222.118,88  
4. Desv. Finan. negatives del exercici   40.920,21  
5. Desv. Fin. positives del exercici   304.414,36  

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)   -41.375,27  
RESULTAT PRES. AJUSTAT (I+II)    1.970.956,49 

 

OA Ràdio Canet 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 143.408,54 133.621,96  9.786,58 
b) Operacions de capital 0,00 0,00  0,00 
1.Total op. no financeres (a+b) 143.408,54 133.621,96  9.786,58 
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c) Actius financers 0,00 0  0,00 
d) Passius financers 0 0,00  0,00 
2. Total op. financeres (c+d) 0,00 0,00  0,00 
I. RESULTAT PRES.EXERCICI (I=1+2) 143.408,54 133.621,96  9.786,58 
AJUSTOS     
3. Crèdits gastats finançats RTDG   0,00  
4. Desv. Finan. negatives del exercici   0,00  
5. Desv. Finan. positives del exercici   0,00  
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)   0,00  
RESULTAT PRES. AJUSTAT (I+II)    9.786,58 

 
c) Els romanents de crèdit. 
 

 Ajuntament OA Ràdio Canet 
Compromesos 649.960,69 0,00 
Retinguts 103.341,42 2.678,93 
Autoritzats 104.863,21 0,00 
Disponibles 1.120.754,46 3.045,68 
No disponibles 0,00 0,00 
No compromesos 1.328.959,09 5.724,61 
Total 1.978.919,78 5.724,61 

 
d) El romanent de Tresoreria. 

 
Ajuntament 2016 2015 
1.-(+) Fons líquids 4.324.601,63 2.855.557,39 
2.(+) Drets pendents de cobrament 3.914.031,23 3.754.107,88 
(+) Del pressupost corrent 955.255,81 1.005.986,13 
(+) De pressupostos tancats 2.943.353,36 2.732.765,78 
(+) d’operacions no pressupostàries 15.422,06 15.355,97 
3.(-) Obligacions pendents de pagament 1.618.378,69 1.838.622,24 
(+) Del pressupost corrent 601.149,89 929.007,78 
(+) De pressupostos tancats 65.183,15 45.582,46 
(+) d’operacions no pressupostàries 952.045,65 864.032,00 
4.(+)Partides pendents d’aplicació -22.409,21 1.564,60 
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 48.536,62 6.593,33 
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 26.127,41 8.157,93 
I.-Romanent de tresoreria total 6.597.844,96 4.772.607,63 
II.- Saldos e dubtós cobrament 2.209.650,48 2.529.204,62 
III.-Excés de finançament afectat 818.109,98 819.749,50 
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals 3.570.084,50 1.423.653,51 
 
OA Ràdio Canet 2016 2015 
1.-(+) Fons líquids 2.712,63 2.093,04 
2.(+) Drets pendents de cobrament 34.525,05 19.514,66 
(+) Del pressupost corrent 4.500,00 0,00 
(+) De pressupostos tancats 901,14 901,14 
(+) d’operacions no pressupostàries 29.123,91 18.613,52 
3.(-) Obligacions pendents de pagament 9.406,41 3.563,01 
(+) Del pressupost corrent 4.512,55 206,15 
(+) De pressupostos tancats 814,64 814,64 
(+) d’operacions no pressupostàries 4.079,22 2.542,22 
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4.(+)Partides pendents d’aplicació 0,00 0,00 
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 0,00 
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 0,00 0,00 
I.-Romanent de tresoreria total 27.831,27 18.044,69 
II.- Saldos e dubtós cobrament 901,14 901,14 
III.-Excés de finançament afectat 0,00 0,00 
IV. Romanent de tresoreria per despeses generals 26.930,13 17.143,55 

 
SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
TERCER.- En compliment d'allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet a 
la delegació d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
QUART.- Incoar, d’acord amb allò previst en l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, expedient d’elaboració 
d’un pla econòmic financer en raó de l’incompliment de l’objectiu de la regla de la 
despesa.» 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol 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 acords següents: 
 
PRIMER.- RESTAR ASSABENTAT del Decret 765/2017, de 2 de juny, relatiu a la 
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i de l’OA Ràdio Canet. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aprofitant l’avinentesa d’aquesta donació de compte farà uns comentaris i un petit 
resum d’aquesta liquidació. No és una anàlisi, sinó que només és un comentari. 
Aquesta liquidació mostra dos aspectes. Un primer aspecte amb un resultat 
pressupostari positiu, amb un romanent de Tresoreria positiu també, que és la dada 
principal de l’expedient. En aquest romanent de Tresoreria, hi figuren els fons 
bancaris, sumats els ingressos i restats els deutes, els de dubtós cobrament, i 
l’excés de finançament afectat, és a dir, els recursos que no es poden gastar. Fetes 
aquestes operacions, el romanent de Tresoreria és positiu, és de més de 3.500.000 
euros i això permet anar folgat pel que fa al pagament de proveïdors i també 
permet finançar modificacions de crèdit. Així, doncs, es tracta d’una aplicació de 
superàvit, de la qual se’n parlarà en els punts tres i quatre de l’ordre del dia del Ple 
d’avui. Ara bé, hi ha un altre aspecte, després de fer l’anàlisi de la liquidació de 
l’exercici 2016, pel que fa a l’aplicació dels tres paràmetres que regeix la Llei 
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que són l’estabilitat 
pressupostària, l’objectiu de deute i la regla de despesa. Mentre que els dos primers 
es compleixen, el tercer paràmetre no s’ha acomplert. Si es fa la comparació amb el 
2015 del paràmetre de despeses no financeres dels capítols 1 a 7, trets els 
interessos i les subvencions finalistes, se supera el tant per cent que xifra l’Estat. 
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Aquest fet porta l’Ajuntament a haver de plantejar un pla econòmic financer i, per 
tranquil·litat de la ciutadania, aquest pla no és un pla de sanejament, ja que la 
solvència de l’Ajuntament no està en entredit. El pla de sanejament s’aplica quan hi 
ha un deute astronòmic, que no és el cas, si hi ha un romanent de Tresoreria 
negatiu, que tampoc no és el cas, o hi ha un estalvi net negatiu, que actualment és 
d’un 14% i el deute es troba en un 48%, per sota el llindar d’autorització 
d’endeutament que permet la Llei de règim local. El pla econòmic financer es fa 
únicament i exclusiva perquè un d’aquests tres paràmetres s’ha desestabilitzat, que 
és la regla de despesa de l’any 2015 al 2016, ja que ha superat el tant per cent que 
fixa l’Estat. Ha volgut fer aquesta prèvia per avançar l’explicació dels punts tres i 
quatre de l’ordre del dia i el punt que passarà amb caràcter d’urgència que és 
l’aprovació del Pla econòmic financer. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el senyor Xirau ha parlat d’un romanent de Tresoreria de 3.500 milions d’euros 
i suposa que ha estat un lapsus, ja que realment són 3.500.000 euros. 
 
El senyor Xirau li agraeix l’aclariment i fa la broma que ja els agradaria que fossin 
3.500 milions. 
 
El senyor Gregori continua la seva intervenció i explica que és una bona notícia per 
al municipi que el romanent de Tresoreria se situï en l’exercici 2016 en 3,1 milions 
d’euros en positiu. Fent referència a la memòria històrica, s’ha de dir que a finals 
del 2011 la xifra era de 3.500.000 d’euros en negatiu. Les causes d’aquest tomb 
fins arribar al 2016, al seu entendre, són tres de principals. La primera és el rigor 
pressupostari, sobretot en els ingressos. La segona és la implicació dels regidors en 
la responsabilitat de govern, en la gestió del pressupost assignat a la seva àrea; i la 
tercera, la participació del ciutadà en l’increment dels ingressos municipals, com a 
conseqüència de l’increment de l’impost sobre béns immobles durant els primers 
tres anys. Això és el que ha permès arribar a aquesta situació financera positiva, 
que suposa veure els projectes d’inversió que el poble necessita amb optimisme. 
Ara ja no valdran les excuses que no hi ha diners o que no es té capacitat 
d’endeutament per fer el que el ciutadà demana i el municipi necessita, argument al 
qual es recorre massa sovint. Per això proposen al govern municipal la realització 
d’un estudi de les mancances del municipi, pel que fa als equipaments públics i la 
realització d’un pla d’inversions per tal de donar solució a aquest estudi i així es 
tornarà al ciutadà el seu esforç contributiu. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que amb la 
seva intervenció vol ampliar la del senyor Xirau. Explica que tenint un romanent de 
Tresoreria de més de 3.500.000 euros i tenint una capacitat de finançament de més 
de 2.500.000 euros es dona peu a dedicar aquests diners a diferents recursos. La 
Llei estatal els obliga bàsicament a destinar-los al deute o a inversions 
financerament sostenibles, i és el que faran, els destinaran a inversions per a les 
necessitats que té el poble. Li sembla, però, que no han entès què representa el pla 
econòmic financer. Ja els agradaria invertir el superàvit, però la Llei actual no ho 
permet tan fàcilment. Si es llegeix el pla econòmic financer amb deteniment, sí que 
es pot fer l’estudi d’equipaments públics, com per exemple una nau per a la 
brigada, però, d’altra banda, no poden fer inversions importants a les partides 
econòmiques del pressupost anual, perquè trencarien la regla de despesa. És a dir, 
tenen unes lleis que limiten molt l’acció municipal, que no les han escollit, sinó que 
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són les que hi ha, que els obliguen a treballar més amb el romanent de Tresoreria i 
la necessitat de finançament i de superàvit que no pas amb el pressupost anual, per 
aspectes legislatius que limiten bastant la capacitat d’invertir en equipaments nous. 
Per altra banda, vol comentar que no és que el 2016 la regla de despesa s’hagi 
disparat. Dels capítols 1 a 7, s’ha gastat menys que al 2015, per tant, no estarien 
fora del que marca l’Estat. El que va passar al 2015 és que es van acumular totes 
les subvencions del període 2011-2015 i aquestes subvencions, que són finalistes, 
resten d’aquests capítols, pel que fa a la regla de despesa. En canvi, l’any 2016 hi 
ha menys inversions finalistes, perquè es van passant d’any en any. I aquesta 
diferència de les inversions finalistes, uns 600.000 euros, és la responsable que 
s’hagi d’elaborar aquest pla econòmic i financer. 
 
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 31/2017, EN LA 
MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 
 
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 els 
articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest 
exercici, 
 
Vist l’expedient núm. 031/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris i suplement de crèdits finançat amb Romanent líquid de tresoreria, 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 14 de juliol 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: 
 

INFORME MOC  
NÚM. 031/2017 

 
Assumpte: Crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb Romanent 
líquid de tresoreria, per finançar l’aplicació als crèdits del pressupost 2017 de 
despeses amb saldo al compte 413 a 31 de desembre de 2016, i que no tenien 
compromís de despesa degudament adquirit. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit núm. 031/2017, en la modalitat de 
crèdits extraordinaris i suplement de crèdits finançat amb romanent líquid de 
tresoreria, per finançar l’aplicació als crèdits del pressupost 2017 de despeses amb 
saldo al compte 413 “creditors per despeses pendents d’aplicació” a 31 de desembre 
de 2016, i que no tenien compromís de despesa degudament adquirit. 
 
El contingut de la modificació és el següent: 
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DESPESES 
Altes 

CEX/ 
SUP Aplicació Descripció Import 

SUP 10 91200 22601 
DESPESES PROTOCOLÀRIES - ÒRGANS DE 
GOVERN 320,79 

SUP 11 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 3.633,93 
SUP 11 92000 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 3.995,36 
SUP 11 92000 22604 JURÍDICS-CONTENCIOSOS 1.809,31 
SUP 11 92000 64100 PROGRAMARI BACKUPS 1.180,96 
SUP 12 01100 31000 INTERESSOS PRESTECS DE L'INTERIOR 466,26 
SUP 12 01100 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 17,95 
SUP 12 01100 91300 AMORT. PRESTES A MIG i LLARG TERMINI 6.971,37 

SUP 13 24100 46500 
CONVENI CONSELLCOMARCAL TREBALL i 
FORMACIÓ 3.947,24 

SUP 14 92000 46700 QUOTA CONSORCI LOCALRET 2.754,61 
SUP 20 44100 47900 CONVENI TRANSPORT PUBLIC LINIA HOSPITAL 3.789,88 
SUP 21 15320 16001 SEGURETAT SOCIAL BRIGADA 1.774,35 
SUP 21 15320 21000 INFRAESTRUCTURA i BENS NATURALS 278,08 
SUP 21 15320 21400 MATERIAL DE TRANSPORT 683,48 
SUP 21 15320 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 217,12 
SUP 21 16500 16001 SEGURETAT SOCIAL  126,59 
SUP 21 16500 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 17.580,50 
SUP 22 16220 22100 ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA 115,39 
SUP 22 17100 16001 SEGURETAT SOCIAL 2.428,31 

SUP 25 31100 22798 
ALTRES TREBALLS EXTERNS - SALUBRITAT 
PÚBLICA 1.067,34 

SUP 30 43000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - PROMOCIÓ ECONÒMICA 1.253,22 

SUP 30 43000 22601 
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES i 
REPRESENTATIVES 101,67 

SUP 30 43120 21200 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. ED. MERCAT 6,43 
SUP 30 43200 16001 SEGURETAT SOCIAL 215,95 
CEX 31 24100 16001 SEGURETAT SOCIAL 380,15 
CEX 31 24102 16001 SEGURETAT SOCIAL 318,32 
SUP 31 33000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - CULTURA 3.102,49 

SUP 31 33300 21200 
REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. ED. MUSEU i 
SALA EXP. 2.996,84 

SUP 31 33400 22609 ACTIVITATS CULTURALS - PROMOCIÓ CULTURAL 252,83 
SUP 33 49100 24000 PUBLICACIONS - GUIA ACTIVA 237,16 
SUP 40 23100 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS  1.630,98 
SUP 40 23100 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 56,97 
SUP 41 33700 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - JOVENTUT 211,82 
SUP 41 33700 22609 ACTIVITATS CULTURALS i ESPORTIVES 551,03 
CEX 42 16400 16001 SEGURETAT SOCIAL 79,75 

SUP 43 13000 21200 
REPARACIÓ, MANTENIMENT i CONSERV. 
EDIFICIS 26,14 

SUP 43 13000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 342,99 
SUP 43 13300 21400 REP. MANT. I CONSERV. VEHICLES 137,28 
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SUP 51 32000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 4.527,94 
SUP 51 32000 22609 ACTIVITATS CULTURALS i ESPORTIVES 363,00 
SUP 51 32310 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS - ESCOLA BRESSOL 109.397,82 
SUP 51 32320 22102 CEIP MISERICÒRDIA 1.004,38 
SUP 51 32330 22102 GAS - CEIP TURO DEL DRAC 1.010,50 
CEX 51 32600 48900 CONVENI UNED - CURS 2015/2016 16.431,42 
SUP 52 34000 22609 ACTIVITATS CULTURALS i ESPORTIVES 500,00 
SUP 52 34200 16001 SEGURETAT SOCIAL 55,83 

SUP 52 34200 21201 
MANT. I CONSERV. EDIFICIS - INSTAL. 
ESPORTIVES ORD. 35,00 

SUP 52 34200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - INSTA. ESPORTS 2.583,44 
SUP 52 34200 22103 COMBUSTIBLE i CARBURANTS ESPORTS 526,48 
  TOTAL   201.496,65 

 
INGRESSOS 
Altes 
Aplicació Descripció Import 

   12 87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 201.496,65 

  TOTAL   201.496,65 
 

II. CONSIDERACIONS 
 
Primer.- La normativa aplicable als expedients de crèdits extraordinaris i els 
suplements de crèdits ve fonamentalment definida per: 
- 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 
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- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent 
no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

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

competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats 
que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels 
corresponents programes. 

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

de posposar-la a exercicis posteriors. 
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a 

aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència 
del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de 
suplement de crèdit, les quals s’hauran de verificar en el nivell en que estigui 
establerta la vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre 
els previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb 
normalitat llevat que aquells tinguin caràcter finalista. 

- 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 

 
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.  
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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. 
 
Atès que la modificació suposa un increment dels crèdits dels capítols 1 a 7, de 
despeses no financeres, finançada íntegrament amb un increment de les previsions 
d’ingressos del capítol 8, que són ingressos financers, l’execució dels crèdits 
comportarà saldo no financer negatiu i un increment de la despesa no financera. No 
obstant l’anterior, com que es tracta de l’habilitació de crèdits per finançar l’aplicació a 
pressupost 2017 de despeses integrades en el saldo del compte 413, de creditors per 
despeses pendents d’aplicació, a 31 de desembre de 2016, la imputació a l’exercici 
2017 de les obligacions emparades per aquests crèdits ve compensada per l’ajust del 
mateix import que, en termes del Sistema Europeu de Comptes, cal realitzar amb 
signe positiu (major capacitat de finançament) en el càlcul d’estabilitat pressupostària i 
amb signe negatiu (menor despesa computable) en el càlcul de la regla de la despesa 
el 2017. Per tant, la modificació projectada és neutra tant en termes d’estabilitat 
pressupostària com de regla de la despesa. 
 
Setè.- Per al finançament de modificacions de crèdit amb Romanent de tresoreria per 
despeses generals caldrà estar a les limitacions derivades de l’article 32 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la 
disposició addicional sisena de la mateixa Llei orgànica. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 32 LOEPSF, en la redacció donada per la 
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic: 

 
“Article 32. Destí del superàvit pressupostari. 
1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest  
s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, 
a reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum d’endeutament 
si aquest és inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute 
[...] 
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat  
de finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el 
deute públic als efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en 
la normativa europea.» 
 

Per la seva banda, la disposició addicional sisena de la LOEPSF, introduïda per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic, regula un règim especial i transitori, en els següents termes: 

 
“Disposició addicional sisena. Regles especials per al destí del superàvit 
pressupostari. 
1.- El que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional és 
aplicable a les corporacions locals en les quals concorrin aquestes dues 
circumstàncies: 
a) Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les 
hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament. 
b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de 
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, 
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una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que 
s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei. 
2. L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit 
pressupostari, s’ha de tenir en compte el següent: 
a) Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en 
comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses 
generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost 
comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de 
«Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en els 
termes que estableix la normativa comptable i pressupostària que és aplicable, i a 
cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de pagament amb 
proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior. 
b) En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import 
assenyalat a la lletra a) anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació 
local opti a l’aplicació del que disposa la lletra c) següent, s’ha de destinar, com a 
mínim, el percentatge d’aquest saldo per amortitzar operacions d’endeutament 
que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no incorri 
en dèficit en termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2014. 
c) Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un 
saldo positiu de l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a 
finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui 
financerament sostenible. A aquests efectes la llei determina tant els requisits 
formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de financerament 
sostenible, per a la qual cosa es valora especialment la seva contribució al 
creixement econòmic a llarg termini. 
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més és necessari que el període 
mitjà de pagament als proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades 
publicades, no superi el termini màxim de pagament que preveu la normativa 
sobre morositat. 
3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin l que 
preveu l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i 
que a més en l’exercici 2014 compleixin el que preveu l’apartat 1, poden aplicar 
l’any 2014 el superàvit en comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de 
tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2012, de 
conformitat amb les regles que conté l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per 
acord del seu òrgan de govern. 
4. L’import de la despesa feta d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres 
d’aquesta disposició no es considera despesa computable als efectes de l’aplicació 
de la regla de despesa definida a l’article 12. 
5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat es pot habilitar, atenent la conjuntura econòmica, la pròrroga 
del termini d’aplicació que preveu aquest article.» 

 
Aquest article ha estat interpretat per la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de de 
31 de gener de 2017 de la següent manera: 

 
“13.2 Destí del superàvit  
 
En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de 
destinar a reduir el nivell d’endeutament net, amb el límit del volum de 
l’endeutament si fos inferior al superàvit. 
 
S’entén per superàvit la capacitat de finançament d’acord amb la definició del 
sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic a efectes del 
protocol sobre procediment de dèficit excessiu. 
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13.3 Criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses 
generals de signe positiu 
 
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de 
destinar a les finalitats següents, en funció dels recursos líquids disponibles: 
 
13.3.1 Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i 
compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de romanents 
de crèdit incorporables  
 
En el cas que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els recursos 
disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari a l’absorció d’aquest dèficit, 
en el marc de les mesures de sanejament esmentades en l’apartat 8 d’aquesta 
nota informativa. Cal garantir igualment el compliment dels compromisos de 
despesa assumits que constitueixen una part del romanent que està compromesa 
per l’existència de romanents de crèdit incorporables. 
 
13.3.2 Compliment del termini legal de pagament a proveïdors  
 
Els recursos addicionals disponibles s’han de destinar al compliment del termini 
legal de pagament a proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria 
que l’ens local ha d’elaborar en virtut de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La utilització 
d’aquests recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt 
termini. 
 
13.4. Destí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu 
per l’import màxim de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat 
(1) 
 
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per l’import 
màxim de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat i en funció 
dels recursos líquids disponibles i de les previsions del pla de tresoreria esmentat 
en l’apartat anterior, s’ha de destinar a reduir l’endeutament en termes nets, amb 
la consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de l’exercici 
en curs i dels costos financers. 
 
La utilització del romanent per a les finalitats esmentades en l’apartat 13.3 
anterior computa a efectes de determinar la part del romanent que s’ha d’aplicar 
a aquest destí. 
 
Nota (1): En el cas que la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 
prorrogui per a aquest exercici l’aplicació de les regles previstes a la disposició 
addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, es podrà destinar una part d’aquest 
superàvit al finançament d’inversió financerament sostenible.” 
 

La disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de mesures per la 
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i les entitats locals, en relació 
amb el destí del superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a l’any 
2014 va prorrogar per 2015 l’aplicació de les regles contingudes en la disposició 
addicional 6ª LOEPSF.  
 
Posteriorment, en virtut de la disposició addicional vuitanta-dos de la Llei 48/2015, de 
29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per 2016, es va prorrogar la vigència 
de la disposició addicional sisena LOEPSF quant a l’aplicació del superàvit de l’exercici 
2015. 
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Finalment, la disposició addicional noranta-sisena de la Llei 3/2017, de 3 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat, ha prorrogat també per l’exercici 2017 l’aplicació de 
les regles contingudes en la disposició addicional sisena LOEPSF. 
 
Vuitè.- De la documentació obrant en l’expedient d la Liquidació de l’exercici 
pressupostari 2016, i de la informació tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques quant al període mig de pagaments, aquesta corporació presenta a 
31/12/2016: 

 
- Capacitat de finançament positiva 
- Romanent de tresoreria per despeses generals positiu 
- Deute financer per import superior a zero. 
- Període mitjà de pagament (4rt trimestre 2016) inferior a 30 dies.  

 
Per tant, cal entendre que la corporació compleix els requisits de l’apartat 1r de la 
Disp. Add. 6a LOEPSF, per aplicar el superàvit –que en aquest cas coincideix amb el 
romanent de tresoreria per despeses generals- a les finalitats previstes en els apartats 
2n i ss. del mateix precepte. 
 
Novè.- Els crèdits que es proposa dotar o suplementar corresponen a la següent 
casuística: 

 
- Despeses pendents d’aplicació a 31/12/2016, que no tenien compromís de 

despesa degudament adquirit, i que han estat aprovades mitjançant expedients 
de reconeixement extrajudicial de crèdits, consumint crèdits del pressupost 
aprovat per 2017, que ara es restitueixen. 

- Despeses pendents d’aplicació a 31/12/2016, que no tenien compromís de 
despesa degudament adquirit, i que resten pendents d’aprovació, perquè no 
existia crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici 2017. 

 
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 20 de juliol 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, el Ple municipal 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 López, i dues abstencions 
dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit núm. 
031/2017, en la modalitat de crèdits extraordinari i suplement de crèdits finançats 
amb Romanent líquid de tresoreria, amb el següent detall: 
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DESPESES 
Altes 

CEX/ SUP Aplicació Descripció Import 

SUP 10 91200 22601 
DESPESES PROTOCOLÀRIES - ÒRGANS DE 
GOVERN 320,79 

SUP 11 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 3.633,93 
SUP 11 92000 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 3.995,36 
SUP 11 92000 22604 JURÍDICS-CONTENCIOSOS 1.809,31 
SUP 11 92000 64100 PROGRAMARI BACKUPS 1.180,96 
SUP 12 01100 31000 INTERESSOS PRESTECS DE L'INTERIOR 466,26 
SUP 12 01100 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 17,95 
SUP 12 01100 91300 AMORT. PRESTES A MIG i LLARG TERMINI 6.971,37 

SUP 13 24100 46500 
CONVENI CONSELLCOMARCAL TREBALL i 
FORMACIÓ 3.947,24 

SUP 14 92000 46700 QUOTA CONSORCI LOCALRET 2.754,61 

SUP 20 44100 47900 
CONVENI TRANSPORT PUBLIC LINIA 
HOSPITAL 3.789,88 

SUP 21 15320 16001 SEGURETAT SOCIAL BRIGADA 1.774,35 
SUP 21 15320 21000 INFRAESTRUCTURA i BENS NATURALS 278,08 
SUP 21 15320 21400 MATERIAL DE TRANSPORT 683,48 
SUP 21 15320 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 217,12 
SUP 21 16500 16001 SEGURETAT SOCIAL  126,59 
SUP 21 16500 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 17.580,50 
SUP 22 16220 22100 ENERGIA ELÈCTRICA DEIXALLERIA 115,39 
SUP 22 17100 16001 SEGURETAT SOCIAL 2.428,31 

SUP 25 31100 22798 
ALTRES TREBALLS EXTERNS - SALUBRITAT 
PÚBLICA 1.067,34 

SUP 30 43000 22100 
ENERGIA ELÈCTRICA - PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 1.253,22 

SUP 30 43000 22601 
ATENCIONS PROTOCOLÀRIES i 
REPRESENTATIVES 101,67 

SUP 30 43120 21200 
REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. ED. 
MERCAT 6,43 

SUP 30 43200 16001 SEGURETAT SOCIAL 215,95 
CEX 31 24100 16001 SEGURETAT SOCIAL 380,15 
CEX 31 24102 16001 SEGURETAT SOCIAL 318,32 
SUP 31 33000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - CULTURA 3.102,49 

SUP 31 33300 21200 
REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. ED. 
MUSEU i SALA EXP. 2.996,84 

SUP 31 33400 22609 
ACTIVITATS CULTURALS - PROMOCIÓ 
CULTURAL 252,83 

SUP 33 49100 24000 PUBLICACIONS - GUIA ACTIVA 237,16 
SUP 40 23100 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS  1.630,98 
SUP 40 23100 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 56,97 
SUP 41 33700 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - JOVENTUT 211,82 
SUP 41 33700 22609 ACTIVITATS CULTURALS i ESPORTIVES 551,03 
CEX 42 16400 16001 SEGURETAT SOCIAL 79,75 

SUP 43 13000 21200 
REPARACIÓ, MANTENIMENT i CONSERV. 
EDIFICIS 26,14 
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SUP 43 13000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 342,99 
SUP 43 13300 21400 REP. MANT. I CONSERV. VEHICLES 137,28 
SUP 51 32000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA 4.527,94 
SUP 51 32000 22609 ACTIVITATS CULTURALS i ESPORTIVES 363,00 

SUP 51 32310 22799 
ALTRES TREBALLS EXTERNS - ESCOLA 
BRESSOL 109.397,82 

SUP 51 32320 22102 CEIP MISERICÒRDIA 1.004,38 
SUP 51 32330 22102 GAS - CEIP TURO DEL DRAC 1.010,50 
CEX 51 32600 48900 CONVENI UNED - CURS 2015/2016 16.431,42 
SUP 52 34000 22609 ACTIVITATS CULTURALS i ESPORTIVES 500,00 
SUP 52 34200 16001 SEGURETAT SOCIAL 55,83 

SUP 52 34200 21201 
MANT. I CONSERV. EDIFICIS - INSTAL. 
ESPORTIVES ORD. 35,00 

SUP 52 34200 22100 ENERGIA ELÈCTRICA - INSTA. ESPORTS 2.583,44 
SUP 52 34200 22103 COMBUSTIBLE i CARBURANTS ESPORTS 526,48 
  TOTAL   201.496,65 
 

INGRESSOS 
Altes 
Aplicació Descripció Import 

   12 87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 201.496,65 

  TOTAL   201.496,65 
 
Resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

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

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.588.300,00 € 6.588.300,00 €
2 Impostos indirectes 76.900,00 € 76.900,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 € 2.567.900,00 €
4 Transferències corrents 3.331.266,00 € 226.103,24 € 3.557.369,24 €
5 Ingressos Patrimonials 142.000,00 € 142.000,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència Capital 457.067,74 € 17.000,00 € 474.067,74 €
8 Actius Financers 36.900,00 € 483.912,36 € 201.496,65 € 1.800.000,00 € 2.522.309,01 €
9 Passius Financers 175.000,00 € 175.000,00 €

Total 13.375.333,74 € 727.015,60 € 201.496,65 € 0,00 € 1.800.000,00 € 0,00 € 16.103.845,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.387.753,33 € 102.959,18 € 5.379,25 € 5.496.091,76 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.887.084,81 € 191.218,00 € 160.557,71 € 196,50 € 2.100,00 € 5.236.957,02 €
3 Despeses f inanceres 245.000,00 € 466,27 € 484,21 € 245.950,48 €
4 Transferències corrents 480.436,00 € 79.626,85 € 26.923,15 € 586.986,00 €
5 Fons de contingència 75.491,00 € 75.491,00 €
6 Inversions Reals 1.364.568,60 € 351.844,46 € 1.180,96 € 904.600,00 € 2.696,50 € 2.619.497,52 €
7 Transferències de capital 0,00 €
8 Actius f inancers 0,00 €
9 Passius Financers 935.000,00 € 900,84 € 6.971,37 € 900.000,00 € 1.842.872,21 €

Totals 13.375.333,74 € 727.015,60 € 201.496,65 € 0,00 € 1.804.796,50 € 4.796,50 € 16.103.845,99 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

(*) MC 32, 33 I 34

31/2017
Modificacions

 anteriors
Altres modificacions en curs 

(*)
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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 en 
aquest punt ja entren de ple en el que els explicava anteriorment, en l’aplicació del 
superàvit que es desprèn de la liquidació del 2016. La Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària estableix que tot el superàvit ha d’anar destinat a pagar deute, fins i 
tot pel que fa a ingressos extraordinaris. Com que aquesta Llei era molt restrictiva, 
encotillava massa, posteriorment es va aprovar un règim excepcional i transitori 
que permetia, en primer lloc, sanejar factures pendents a 31 de desembre i, en 
segon lloc, invertir, finançat amb el romanent de Tresoreria, en base a uns 
programes de despesa. Aquest punt és el que té a veure amb el que comentava el 
tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, que es pot gastar, però no es pot gastar en 
tot el que voldrien, sinó que s’ha de fer segons aquests programes de despesa. 
L’aplicació a l’engròs d’aquest superàvit es fa a partir dels 2.600.000 euros, que no 
és el romanent de Tresoreria, sinó que és la capacitat de finançament, perquè de 
les dues mesures, sempre per norma i per Llei obliguen a agafar la més petita i es 
fa amb els imports següents, 345.000 euros per factures pendents, acollint-se al 
règim excepcional i transitori de què ha parlat abans, i inversions financerament 
sostenibles, en el benentès que la prioritat número u és eixugar el deute. Aquesta 
proposta va en la línia de prioritzar els pagaments pendents perquè l’Administració 
no perjudiqui empreses externes i particulars o autònoms. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que, 
en primer lloc, vol recordar al senyor Xirau, i que li recordarà cada vegada que 
presentin modificacions de crèdit, que segons paraules d’ell mateix, el pressupost 
estava molt tancat i que no caldria fer modificacions crèdit. És evident que el 
pressupost és una eina viva a la qual se li han de fer modificacions, però és que ja 
n’hi ha 34, quan encara no han passat set mesos. Explica que, pel que fa a les 
inversions financerament sostenibles, l’objectiu és no tornar a la situació de l’any 
2011, és a dir, ara que s’ha fet un esforç, sobretot per part de la ciutadania, amb 
l’increment dels impostos, que no es torni a incórrer en els mateixos errors que va 
portar l’Ajuntament a aquella situació. Al cap i a la fi, les finances municipals són 
entrada i sortida i capacitat d’endeutar-se, però no endeutar-se amb obres 
faraòniques o que no tenen cap sentit o que no són prioritàries per a la ciutadania, 
sinó amb projectes que reverteixin en una millor qualitat de vida al poble. No es 
tracta de fer inversions immobiliàries sinó en manteniments, per exemple. I aquest 
és el sentit de la norma i el seu grup municipal està d’acord que la norma sigui 
restrictiva, ja que és evident que l’economia espanyola i catalana està en fase de 
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recuperació, però per això la norma preveu que no es torni a la mateixa situació 
que fa cinc anys, quan no es podia fer pràcticament res. Vol deixar molt clar, en 
base a les paraules que ha dit el regidor, que l’esperit de la norma sobretot és 
aquest. 
 
El senyor Xirau comenta que li sap greu que cada cop que hi ha una modificació de 
crèdit, el senyor Romero digui el que ell no ha dit mai. O el senyor Xirau no es va 
explicar bé o el senyor Romero no el va entendre bé. El que va dir és que, fins i tot 
estant a l’oposició, quan han considerat necessari han votat a favor de les 
modificacions de crèdit que es presentaven. Ningú és infal·lible i evidentment quan 
van presentar el pressupost eren conscients que de modificacions n’hi hauria. El 
mateix senyor Romero ho ha dit, el pressupost és viu i les necessitats van canviant 
al llarg d’un exercici. Si el senyor Romero vol tornar a recordar-li quan es torni a 
presentar una altra modificació de crèdit, no li pot impedir i perdran dos o tres 
minuts parlant d’aquest assumpte. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que estaria 
d’acord amb el que ha explicat el senyor Romero, que la Llei precisament té 
l’objectiu de no malgastar els diners en obres faraòniques o innecessàries, si totes 
les administracions s’ho prenguessin seriosament, però en els últims cincs en què 
s’ha aplicat la Llei, els ajuntaments han baixat un 12% el deute estatal, les 
autonomies un 20% i l’Estat l’ha augmentat un 8%. Sembla que els únics que estan 
obligats a complir la llei i l’estalvi econòmic són els municipis i les autonomies, però 
l’Estat continua gastant desmesuradament sense tenir massa competències en 
moltes àrees, sobretot en les àrees que impliquen el que el senyor Romero diu, 
Benestar Social, Educació, Sanitat. En tots aquests aspectes, en els quals l’Estat té 
poca competència i on les autonomies haurien de gastar els diners, no ho poden fer 
perquè han de complir la Llei d’estabilitat pressupostària. Per aquest motiu, el 
deute de l’Estat ha baixat, però l’Administració pròpiament dita de l’Estat ha 
continuat gastant més del que tocava. Així, doncs, la Llei només afectava a les 
administracions locals i autonòmiques però no l’Administració de l’Estat. 
 
El senyor Xirau explica, per acabar de complementar les paraules del senyor Llovet, 
que es troben que l’Estat els obliga a, essent capaços d’estalviar, gastar aquests 
diners segons per què. Troba que és una mesura, a part de restrictiva, molt 
intervencionista i a més venint d’un govern estatal que es diu que és liberal. 
 
El senyor Romero explica que la despesa primordial era per garantir, sobretot, el 
pagament d’aturs i pensions. Pregunta si es parla d’inversió en general o d’aspectes 
necessaris perquè la gent pugui viure dia a dia. S’hauria d’entrar a mirar punt per 
punt per què s’ha incrementat aquesta despesa estatal i aleshores potser es veuria 
que la despesa social, aturs i pensions, és el que sobretot l’ha feta augmentar. 
 
El senyor Llovet comenta que el que s’ha fet amb les pensions és buidar la caixa 
per malgastar-los. 
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4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 32/2017 EN LA MODALITAT DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDITS FINANÇAT AMB 
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA I BAIXES PER INVERSIONS 
FINANCERAMENT SOSTENIBLES I AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DE DEUTE 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 675/2017, de 2 de juny, en virtut del qual es va 
aprovar la Liquidació de l’exercici pressupostari 2016 de l’Ajuntament de Canet de 
Mar i de l’Organisme autònom Ràdio Canet 
 
Vist que de l’esmentada Liquidació, se’n desprèn un Romanent de tresoreria per 
despeses generals de l’Ajuntament de Canet de Mar de 3.570.084,50 euros. 
 
Vist que en la Liquidació de l’exercici pressupostari 2016 l’Ajuntament de Canet de 
Mar presenta capacitat de finançament per import de 2.606.187,68 euros i el sector 
administracions públiques de Canet de Mar presenta capacitat de finançament per 
import de 2.744.584,60 euros. 
 
Atès el que estableixen l’article 32 i la disposició addicional sisena de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
en connexió amb la disposició addicional noranta-sisena de la Llei 3/2017, de 3 de 
juny, de pressupostos generals de l’Estat per 2017, i la disposició addicional 
setzena del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de 20 de juliol de 2017, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 4.1.g) 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, 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, el funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME MOC  
032/2017 

 
I.-ANTECEDENTS 
 
Primer.- S’ha rebut expedient de modificació de crèdit núm. 32/2017, en la modalitat 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, amb el següent contingut: 

 
PRESSUPOST DESPESES 

Altes           

  Aplicació     

  Org Pro Eco Descripció Import 

SUP 12 01100 91300 
AMORTITZACIÓ PRÈSTECS EN EUROS A LLARG 
TERMINI DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC  900.000,00 

CEX 12 01100 31100 
DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I 
CANCEL·LACIÓ DE PRÈSTECS EN EUROS 3.000,00 
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SUP 20 15320 61900 MILLORA ACCESSIBILITAT DIVERSES VIES 35.000,00 

SUP 20 17100 61900 ARRANJAMENT PICNIC TURÓ DEL DRAC 35.000,00 

CEX 20 15320 61900 ARRANJAMENT SOLAR NAU VAGONS 60.000,00 

SUP 20 93300 63200 
REHABILITACIÓ ELEMENTS EXTERNS VIL·LA 
FLORA 48.000,00 

SUP 21 15320 61900 REURBANITZACIÓ C/ NOU 232.000,00 

SUP 21 17220 62300 MILLORA ACCESSIBILITAT PLATGES 18.000,00 

CEX 21 15320 61900 ARRANJAMENT DIVERSOS CARRERS 55.000,00 

CEX 21 15320 62200 ADQUISICIÓ NAU BRIGADA 245.000,00 

SUP 20 15320 61900 ARRANJAMENT PL. ONZE SETEMBRE 60.000,00 

CEX 21 16500 63300 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 112.000,00 

TOTAL 1.803.000,00 
 

PRESSUPOST DESPESES 

Baixes  
  Aplicació     

  Org Pro Eco Descripció Import 

  12 01100 31000 INTERESSOS DE PRÈSTECS EN EUROS -3.000,00 

          -3.000,00 

      
PRESSUPOST INGRESSOS 

Altes           

  Aplicació Descripció Import 

  Org Pro Eco     

  12   87000 
ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 1.800.000,00  

TOTAL   1.800.000,00  

 
Segons consta en la memòria justificativa, de 18 de juliol de 2017, la modificació ve 
motivada per: 

 
- “La no disponibilitat de crèdits d’inversions inclosos en les mesures i previsions 

d’inexecució del projecte de pla econòmic financer 2017-2018, als efectes de 
garantir compliment de la regla de despesa l’exercici 2017. 

- El compliment de l’aplicació del superàvit de l’exercici pressupostari 2016 a les 
finalitats previstes en la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.” 

 
Segon.- L’Alcaldessa, mitjançant Decret núm. 675/2017, de 2 de juny, va aprovar la 
Liquidació de l’exercici pressupostari 2016 de l’Ajuntament de Canet de Mar i de 
l’Organisme autònom Ràdio Canet, de la qual se’n desprèn: 

 
- Que en l’exercici 2016 el sector administracions públiques de Canet de Mar 

presenta capacitat de finançament per import de 2.744.584,60 euros. 
- Que en l’exercici 2016, l’Ajuntament de Canet de Mar presenta capacitat de 

finançament per import de 2.606.187,68 euros  
- Que el Romanent de tresoreria per despeses generals de l’Ajuntament de Canet 

de Mar a 31/12/2016 és de 3.570.084,50 euros. 
 

Tercer.- Pel que fa a l’Ajuntament, el saldo del compte 413 de creditors per despeses 
pendents d’aplicació a 31 de desembre de 2016 era de 345.956,96 euros. 
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L’aplicació al pressupost 2017 de les obligacions que derivaven de compromisos 
degudament adquirits, es realitza per la via ordinària, prèvia incorporació de 
romanents de crèdit finançada amb romanent líquid de tresoreria.  
 
Les obligacions pendents d’aplicació que no disposaven de compromís de despeses, 
s’apliquen al pressupost de l’exercici 2017 mitjançant reconeixement extrajudicial de 
crèdits.  
 
Les modificacions de crèdit destinades a habilitar els crèdits necessaris per l’aplicació 
d’aquestes despeses es financen amb la component “superàvit” del romanent de 
tresoreria per despeses generals. 
 
Quart.- D’altra banda, mitjançant expedient de modificació de crèdits núm. 15/2017, 
s’han incorporat romanents de crèdit de despeses compromeses, finançada amb 
romanent líquid de tresoreria per import de 100.050,06 euros, corresponents a 
inversions financerament sostenibles aprovades en l’exercici 2016, i 761,70 euros per 
la part finançada amb recursos propis de projectes amb finançament afectat. 
 
Així mateix, mitjançant l’expedient MC núm. 16/2017, d’incorporació de romanents 
crèdit també es van incorporar saldos de compromís de despesa per un import de 
225.377,76 euros, corresponents a despeses executades durant l’exercici 2016 quins 
justificants o factures van entrar amb posterioritat a 1/1/2017 o despeses quina 
execució s’ha perllongat durant l’exercici 2017. 
 
Aquestes modificacions de crèdit, per un import total de 326.189,52 euros s’han 
finançat amb la component “lliure” (no afectada a les finalitats de la LOEPSF) del 
romanents de tresoreria per despeses generals. 
 
El romanent líquid de tresoreria a data d’emissió d’aquest informe és suficient per 
finançar aquesta modificació i les altres en curs (MC 31/2017). 
 
II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- La normativa aplicable als expedients de crèdits extraordinaris i suplements 
de crèdits ve fonamentalment definida per: 
 
- 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. 
 

Específicament quant al règim de les inversions financerament sostenibles: 
 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), disposició addicional setzena. 
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, article 32 i disposició addicional sisena. 
- Llei 3/2017, de 3 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per 2017, disposició 

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

 
- Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria  
- Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 
algun concepte del pressupost corrent 
- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent 
no compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu 
servei. 

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

competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats 
que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels 
corresponents programes. 

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

 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat 

de posposar-la a exercicis posteriors. 
b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a 

aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència 
del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de 
suplement de crèdit, les quals s’hauran de verificar en el nivell en que estigui 
establerta la vinculació jurídica. 

c) Si el mitjà de finançament es correspon amb nous o majors ingressos sobre 
els previstos, que la resta de los ingressos es venen efectuant amb 
normalitat llevat que aquells tinguin caràcter finalista. 

d) 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. 
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- 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 
- Retenció de crèdits 101 per les modificacions finançades amb baixes 

 
En aquest expedient, la constatació de la inexistència o insuficiència dels crèdits ve 
condicionada per l’aplicació de les mesures contemplades en el projecte de pla 
econòmic-financer 2017-2018 actualment en tràmit. 

 
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, s’adjunta informe ad hoc. 
 
Setè.- Per al finançament de modificacions de crèdit amb Romanent de tresoreria per 
despeses generals caldrà estar a les limitacions derivades de l’article 32 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la 
disposició addicional sisena de la mateixa Llei orgànica. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 32 LOEPSF, en la redacció donada per la 
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic: 
 

“Article 32. Destí del superàvit pressupostari. 
1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest  
s’ha de destinar, en el cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, 
a reduir el nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum d’endeutament 
si aquest és inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute 
[...] 
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de 
finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute 
públic als efectes del procediment de dèficit excessiu tal com es defineix en la 
normativa europea.» 
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Per la seva banda, la disposició addicional sisena de la LOEPSF, introduïda per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic, regula un règim especial i transitori, en els següents termes: 

 
“Disposició addicional sisena. Regles especials per al destí del superàvit 
pressupostari. 
1.- El que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional és 
aplicable a les corporacions locals en les quals concorrin aquestes dues 
circumstàncies: 
a) Que compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les 
hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions d’endeutament. 
b) Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de 
comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, 
una vegada descomptat l’efecte de les mesures especials de finançament que 
s’instrumentin en el marc de la disposició addicional primera d’aquesta Llei. 
2. L’any 2014, als efectes de l’aplicació de l’article 32, relatiu al destí del superàvit 
pressupostari, s’ha de tenir en compte el següent: 
a) Les corporacions locals han de destinar, en primer lloc, el superàvit en 
comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses 
generals a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost 
comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior en el compte de 
«Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost», o equivalents en els 
termes que estableix la normativa comptable i pressupostària que és aplicable, i a 
cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de pagament amb 
proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior. 
b) En cas que, ateses les obligacions que esmenta la lletra a) anterior, l’import 
assenyalat a la lletra a) anterior es mantingui amb signe positiu i la corporació 
local opti a l’aplicació del que disposa la lletra c) següent, s’ha de destinar, com a 
mínim, el percentatge d’aquest saldo per amortitzar operacions d’endeutament 
que estiguin vigents que sigui necessari per tal que la corporació local no incorri 
en dèficit en termes de comptabilitat nacional en l’esmentat exercici 2014. 
c) Si complert el que preveuen les lletres a) i b) anteriors la corporació local té un 
saldo positiu de l’import que assenyala la lletra a), aquest es pot destinar a 
finançar inversions sempre que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui 
financerament sostenible. A aquests efectes la llei determina tant els requisits 
formals com els paràmetres que permetin qualificar una inversió de financerament 
sostenible, per a la qual cosa es valora especialment la seva contribució al 
creixement econòmic a llarg termini. 
Per aplicar el que preveu el paràgraf anterior, a més és necessari que el període 
mitjà de pagament als proveïdors de la corporació local, d’acord amb les dades 
publicades, no superi el termini màxim de pagament que preveu la normativa 
sobre morositat. 
3. Excepcionalment, les corporacions locals que en l’exercici 2013 compleixin l que 
preveu l’apartat 1 respecte de la liquidació del seu pressupost de l’exercici 2012, i 
que a més en l’exercici 2014 compleixin el que preveu l’apartat 1, poden aplicar 
l’any 2014 el superàvit en comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de 
tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació de 2012, de 
conformitat amb les regles que conté l’apartat 2 anterior, si així ho decideixen per 
acord del seu òrgan de govern. 
4. L’import de la despesa feta d’acord amb el que preveuen els apartats dos i tres 
d’aquesta disposició no es considera despesa computable als efectes de l’aplicació 
de la regla de despesa definida a l’article 12. 
5. En relació amb exercicis posteriors a 2014, mitjançant la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat es pot habilitar, atenent la conjuntura econòmica, la pròrroga 
del termini d’aplicació que preveu aquest article.» 
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Aquest article ha estat interpretat per la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de de 
31 de gener de 2017, actualitzada a 14 de juliol, de la següent manera: 

 
“13.3 Criteris generals d’utilització del romanent de tresoreria per a despeses  
generals de signe positiu  
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu s’ha de  
destinar a les finalitats següents, en funció dels recursos líquids disponibles:  
 
13.3.1 Sanejament de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i 
compliment dels compromisos de despesa assumits per l’existència de  
romanents de crèdit incorporables.  
En el cas que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els recursos 
disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari a l’absorció d’aquest dèficit, 
en el marc de les mesures de sanejament esmentades en l’apartat 8 d’aquesta 
nota informativa. Cal garantir igualment el compliment dels compromisos de 
despesa assumits que constitueixen una part del romanent que està compromesa 
per l’existència de romanents de crèdit incorporables.  
 
13.3.2 Compliment del termini legal de pagament a proveïdors  
Els recursos addicionals disponibles s’han de destinar al compliment del termini 
legal de pagament a proveïdors, d’acord amb les previsions del pla de tresoreria 
que l’ens local ha d’elaborar en virtut de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La utilització 
d’aquests recursos ha de permetre reduir l’apel·lació a nou endeutament a curt 
termini. 
 
13.4. Destí del romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu 
per l’import màxim de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat  
El romanent de tresoreria per a despeses generals de signe positiu, per l’import 
màxim de la capacitat de finançament generada en l’exercici liquidat i en funció 
dels recursos líquids disponibles i de les previsions del pla de tresoreria esmentat 
en l’apartat anterior, s’ha d’aplicar als destins que es detallen a continuació. La 
utilització del romanent per a les finalitats esmentades en l’apartat 13.3 anterior 
computa a efectes de determinar la part del romanent que s’ha d’aplicar a 
aquests destins.  
 
13.4.1 Inversió financerament sostenible, en cas de compliment de les  
condicions legals D’acord amb la disposició addicional 96 de la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, els ens locals que 
compleixen els requisits de la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, poden 
destinar el superàvit de 2016 al finançament d’inversió financerament sostenible, 
en els termes previstos a la disposició addicional setzena del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. Als efectes del que s’estableix a l'apartat 5 
d’aquesta darrera disposició, en el supòsit que un projecte d'inversió no pugui 
executar-se íntegrament el 2017, la part restant de la despesa autoritzada el 
2017 es podrà comprometre i reconèixer a l'exercici 2018, s’ha de finançar amb 
càrrec al romanent de tresoreria de 2017 que quedarà afectat a aquesta finalitat 
per aquest import restant i l'entitat local no podrà incórrer en dèficit al final de 
l'exercici 2018.  
 
13.4.2 Reducció de l’endeutament en termes nets  
En darrer terme, el superàvit s’ha de destinar a reduir l’endeutament en termes 
nets, amb la consegüent reducció de l’endeutament previst a 31 de desembre de 
l’exercici en curs i dels costos financers.” 
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La disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de mesures per la 
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i les entitats locals, en relació 
amb el destí del superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a l’any 
2014 va prorrogar per 2015 l’aplicació de les regles contingudes en la disposició 
addicional sisena LOEPSF.  
 
Posteriorment, en virtut de la disposició addicional vuitanta-dos de la Llei 48/2015, de 
29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per 2016, es va prorrogar la vigència 
de la disposició addicional sisena LOEPSF quant a l’aplicació del superàvit de l’exercici 
2015. 
 
Finalment, la disposició addicional noranta-sisena de la Llei 3/2017, de 3 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat, ha prorrogat també per l’exercici 2017 l’aplicació de 
les regles contingudes en la disposició addicional sisena LOEPSF. 
 
Setè.- Quant al règim jurídic de les inversions financerament sostenibles, la disposició 
addicional setzena del TRLHL, introduïda per la disposició final primera del Reial Decret 
Llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys 
causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar en la 
façana atlàntica i la costa cantàbrica, estableix el següent: 

 
«Disposició addicional setzena. Inversió financerament sostenible. 
Als efectes del que disposa la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’entén 
per inversió financerament sostenible la que compleixi tots els requisits següents: 
1.- Que la inversió, l’efectuïn, en tot cas, entitats locals que estiguin al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. A 
més, ha de tenir reflex pressupostari en els següents grups de programes que 
recull l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals: 
161. Sanejament, proveïment i distribució d’aigües. 
162. Recollida, eliminació i tractament de residus. 
165. Enllumenat públic. 
172. Protecció i millora del medi ambient. 
412. Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes productius. 
422. Indústria. 
425. Energia. 
431. Comerç. 
432. Ordenació i promoció turística. 
441. Promoció, manteniment i desenvolupament del transport. 
442. Infraestructures del transport. 
452. Recursos hidràulics. 
463. Recerca científica, tècnica i aplicada. 
491. Societat de la informació. 
492. Gestió del coneixement. 
La inversió pot tenir reflex pressupostari en algun dels grups de programes 
següents: 
133. Ordenació del trànsit i de l’estacionament. 
155. Vies públiques.[després de la modificació de l’Ordre 3565/2008, de 3 de 
desembre, operada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, grup de programa 
153] 
171. Parcs i jardins. 
336. Protecció del patrimoni historicoartístic. 
453. Carreteres. 
454. Camins veïnals. 
933. Gestió del patrimoni: aplicades a la rehabilitació i la reparació 
d’infraestructures i immobles propietat de l’entitat local afectes al servei públic. 
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Quan la despesa d’inversió en aquests grups de programes, considerats en 
conjunt, sigui superior a 10 milions d’euros i suposi un increment dels capítols 1 o 
2 de l’estat de despeses vinculat als projectes d’inversió requereix l’autorització 
prèvia de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
2. Queden excloses tant les inversions que tinguin una vida útil inferior a cinc 
anys com les que es refereixin a l’adquisició de mobiliari, efectes i vehicles, llevat 
que es destinin a la prestació del servei públic de transport. 
3. La despesa que s’efectuï ha de ser imputable al capítol 6 de l’estat de despeses 
del pressupost general de la corporació local 
De manera excepcional també es poden incloure indemnitzacions o 
compensacions per rescissió de relacions contractuals, imputables en altres 
capítols del pressupost de la corporació local, sempre que aquestes tinguin 
caràcter complementari i es derivin directament d’actuacions de reorganització de 
mitjans o processos associats a la inversió escomesa. 
En el cas de les diputacions provincials, consells i consells insulars poden incloure 
despesa imputable també en el capítol 6 i 7 de l’estat de despeses dels seus 
pressupostos generals destinades a finançar inversions que compleixin el que 
preveu aquesta disposició i s’assignin a municipis que: 
a) Compleixin el que preveu la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, 
b) o bé, si no compleixen el que preveu la disposició addicional sisena de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la inversió no comporti despeses de manteniment i 
així quedi acreditat en el seu Pla economicofinancer convenientment aprovat. 
4. Que la inversió permeti durant la seva execució, manteniment i liquidació donar 
compliment als objectius d’estabilitat pressupostària, i deute públic per part de la 
corporació local. Amb aquesta finalitat s’han de valorar la despesa de 
manteniment, els possibles ingressos o la reducció de despeses que generi la 
inversió durant la seva vida útil. 
5. La iniciació de l’expedient de despesa corresponent i el reconeixement de la 
totalitat de les obligacions econòmiques derivades de la inversió executada, l’ha 
d’efectuar la corporació local abans de la finalització de l’exercici d’aplicació de la 
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril. 
No obstant això, en el cas que un projecte d’inversió no es pugui executar 
íntegrament el 2014, la part restant de la despesa compromesa el 2014 es pot 
reconèixer en l’exercici 2015 i es pot finançar amb càrrec al romanent de 
tresoreria de 2014 que queda afectat a aquest fi per aquest import restant i 
l’entitat local no pot incórrer en dèficit al final de l’exercici 2015. 
6. L’expedient de despesa que es tramiti ha d’incorporar una memòria econòmica 
específica, subscrita pel president de la corporació local, o la persona de la 
corporació local en la qual delegui, en què s’ha de contenir la projecció dels 
efectes pressupostaris i econòmics que es podrien derivar de la inversió en 
l’horitzó de la seva vida útil. L’òrgan interventor de la corporació local ha 
d’informar sobre la consistència i el suport de les projeccions pressupostàries que 
contingui la memòria econòmica de la inversió en relació amb els criteris que 
estableixen els apartats anteriors. 
Anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, ha de retre compte al ple 
de la corporació local del grau de compliment dels criteris que preveuen els 
apartats anteriors i s’ha de fer públic en el seu portal web. 
7. Sense perjudici dels efectes que es puguin derivar de l’aplicació de la normativa 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, si l’informe de l’interventor 
de la corporació local al qual es refereix l’apartat anterior és desfavorable, 
l’interventor l’ha de remetre a l’òrgan competent de l’Administració pública que 
tingui atribuïda la tutela financera de la corporació local. 
8. L’interventor de la corporació local ha d’informar el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques de les inversions executades en aplicació del que 
preveu aquesta disposició.” 
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La disposició addicional noranta-sisena de la Llei 3/2017, de juny, de pressupostos 
generals de l’Estat per 2017, ha establert en el seu apartat 2n:  

 
“A los efectos del apartado 5 de la disposición adicional decimosexta del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el supuesto de que 
un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, la parte 
restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el 
ejercicio 2018, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017 que 
quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá 
incurrir en déficit al final del ejercicio 2018.” 

 
Vuitè.- De la documentació obrant en l’expedient es desprèn que concorren a priori 
els següents requisits de les inversions financerament sostenibles previstos en la 
disposició addicional setzena del TRLHL: 

 
a) La corporació es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 

Seguretat Social, segons consta en certificats inclosos en l’expedient. 
b) La despesa projectada és imputable al capítol 6 d’Inversions reals 
c) La despesa projectada pertany a algun dels grups de programa elegibles. Cal 

tenir en compte, en tot cas, que la codificació de grups de programa 
continguda en la DA 16a TRLHL és anterior a la modificació de l’OHEA 
3565/2008, de 3 de desembre, per la qual es regula l’estructura pressupostària 
de les entitats locals, operada per l’OHAP 419/2014, de 14 de març.  

d) No són inversions amb vida útil inferior a 5 anys, ni es refereixen a l’adquisició 
de mobiliari, estris i vehicles. 

e) La despesa projectada no comportarà, previsiblement, incompliment del 
principi d’estabilitat pressupostària en l’exercici 2017,  

 
Cal entendre que la valoració respecte de si la inversió projectada permet durant la 
seva execució, manteniment i liquidació donar compliment als objectius d’estabilitat 
pressupostària i deute públic per part de la corporació local s’haurà de fer en base a la 
memòria econòmica específica que acompanyi l’expedient de despesa, segons 
Disposició addicional setzena, apartat 6è, del TRLHL. 
 
D’altra banda es constata que no concorren les condicions per demanar autorització 
prèvia de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa favorablement la 
tramitació de l’expedient, CONDICIONAT a 1r) que l’expedient de despesa incorpori la 
corresponent memòria econòmica segons allò previst en disposició addicional setzena, 
apartat sisè, del TRLHL, i 2n) que s’aprovi i implementi el projecte de pla econòmic 
financer 2017-2018. 
 
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 l’informe de l’interventor previst a l’article 16 del REP: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 16.1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a 
les entitats locals i els articles 10 a 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent, 
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el funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé 
emetre el següent: 
 

INFORME REP 
MOC 032/2017 

 
I.-ANTECEDENTS 
 
Primer.- S’ha rebut expedient de modificació de crèdit núm. 32/2017, en la modalitat 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdits, amb el següent contingut: 
 

PRESSUPOST DESPESES 
Altes           
  Aplicació     

  Org Pro Eco Descripció Import 

SUP 12 01100 91300 
AMORTITZACIÓ PRÈSTECS EN EUROS A 
LLARG TERMINI DE FORA DEL SECTOR 
PÚBLIC  

900.000,00 

CEX 12 01100 31100 
DESPESES DE FORMALITZACIÓ, 
MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ DE 
PRÈSTECS EN EUROS 

3.000,00 

SUP 20 15320 61900 MILLORA ACCESSIBILITAT DIVERSES VIES 35.000,00 
SUP 20 17100 61900 ARRANJAMENT PICNIC TURÓ DEL DRAC 35.000,00 
CEX 20 15320 61900 ARRANJAMENT SOLAR NAU VAGONS 60.000,00 

SUP 20 93300 63200 
REHABILITACIÓ ELEMENTS EXTERNS 
VIL·LA FLORA 48.000,00 

SUP 21 15320 61900 REURBANITZACIÓ C/ NOU 232.000,00 
SUP 21 17220 62300 MILLORA ACCESSIBILITAT PLATGES 18.000,00 
CEX 21 15320 61900 ARRANJAMENT DIVERSOS CARRERS 55.000,00 
CEX 21 15320 62200 ADQUISICIÓ NAU BRIGADA 245.000,00 
SUP 20 15320 61900 ARRANJAMENT PL. ONZE SETEMBRE 60.000,00 
CEX 21 16500 63300 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 112.000,00 

TOTAL 1.803.000,00 
 
PRESSUPOST DESPESES 
Baixes  
  Aplicació     

  Org Pro Eco Descripció Import 

  12 01100 31000 INTERESSOS DE PRÈSTECS EN EUROS -3.000,00 

          -3.000,00 
      

PRESSUPOST INGRESSOS 
Altes           
  Aplicació Descripció Import 

  Org Pro Eco     

  12   87000 
ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 1.800.000,00  

TOTAL   1.800.000,00  
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II. FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.-La normativa aplicable ve definida per: 
 
− Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, 
en la seva Aplicació a les entitats locals (RLEP). 
− Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera 
− Normativa reguladora del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals 
(SEC 95). 
− Ordre HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

 
També cal tenir en compte: 

 
− Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals. Intervenció General de l'Estat. Ministeri d'Economia i Hisenda. 
− Guia per a la determinació de la Regla de despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 
Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per corporacions locals. 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques. 

 
Segon.- Principis rectors de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOPESF) regula en el seu Capítol II els principis rectors que vinculen a tots 
els poders públics i als que s’haurà d’adequar la política pressupostària del sector 
públic per orientada a la estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera com a 
garantia del creixement econòmic sostingut i la creació d’ocupació, en 
desenvolupament de l’article 135bis de la Constitució Espanyola.  
 
Aquests principis són els d’estabilitat pressupostària (art. 3), sostenibilitat financera 
(art.4), plurianualitat (art.5), transparència (art.6è) eficiència en l’assignació i 
utilització dels recursos públics (art.7è), responsabilitat (art.8è) i lleialtat institucional 
(art.9è). 
 
Tercer.- Principi d’estabilitat pressupostària 
 
L’article 3.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 
Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes 
compresos en el seu àmbit d’aplicació es realitzarà en un marc d’estabilitat 
pressupostària, coherent amb la normativa europea.  
 
D’acord amb l’article 2.1 LOEPSF, les Entitats Locals són ens subjectes a l’àmbit 
d’aplicació de la Llei integrats dins el sector Administracions Públiques.  
 
L’article 3.2 LOEPSF estableix que, tractant-se de subjectes que tinguin la consideració 
d’Administracions Públiques, s’entendrà estabilitat pressupostària com la situació 
d’equilibri o superàvit estructural, que d’acord amb l’article 11.1 LOEPSF es defineix 
com la situació d’equilibri o superàvit estructural com el dèficit ajustat al cicle, net de 
mesures excepcionals i temporals (article 11.6 LOEPSF).  
 
No obstant això, per al subsector Corporacions Locals, l’apartat 5è de l’article 11è 
instrumenta el principi d’estabilitat pressupostària com “la posició d’equilibri o 
superàvit pressupostari”. 
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L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identifica amb la situació d’equilibri o superàvit 
en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals; això és, la situació d’equilibri o 
superàvit que es desprengui de la comparació dels drets reconeguts nets dels capítols 
1 a 7 del pressupost d’ingressos i les obligacions reconegudes netes dels capítols 1 a 7 
de del pressupost de despeses, més els ajustos del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC) que correspongui. 

 
Quart.- Principi de sostenibilitat financera 
 
L’article 4 LOEPSF, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, que les actuacions de les 
Administracions Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat 
financera, entenent com a tal la capacitat per finançar compromisos de despesa 
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, 
conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa europea. 
 
La instrumentació d’aquest principi es concreta en tres regles o paràmetres de política 
pressupostària i financera: Regla de la despesa, Límit de deute públic i Període mig de 
pagaments. 
 
Cinquè.- Regla de la despesa 
 
L’article 12.1 LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de 
l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals no 
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig 
termini de l’economia espanyola. Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat 
calcular la taxa de referència d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió 
Europea en aplicació de la seva normativa, i es publicarà en l’informe de situació de 
l’economia espanyola que ha d’acompanyar la proposta d’establiment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i deute públic (articles 12.3 i 15.5 LOEPSF). 
 
L’article 12.2 de la LOEPSF disposa que s'entendrà per despesa computable als efectes 
previstos en l'apartat anterior, les ocupacions no financeres definits en termes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, un cop exclosos: 

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

 
D’acord amb l’apartat 4t del mateix article, quan s'aprovin canvis normatius que 
suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable 
resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de 
recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent i, inversament, quan s'aprovin 
canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa 
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les 
disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent. 
 
Sisè.- Límit de deute públic 
 
L’article 13.1 LOEPSF estableix que el volum de deute públic, definit d’acord amb el 
Protocol sobre Procediment de dèficit excessiu, del conjunt d’Administracions Públiques 
no podrà superar el 60 per 100 del Producte Interior Brut nacional expressar en 
termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea. La LOEPSF distribueix 
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aquest límit entre els diferents subsectors d’Administracions Públiques, de manera que 
es fixa en el 3 per cent per al conjunt de Corporacions Locals. 
 
Per a l'administració local no s'ha aprovat aquest límit en cap magnitud que permeti 
avaluar-lo individualment per cada corporació. 

 
Setè.- Període mig de pagament 
 
L’article 4.2 LOEPSF, darrer paràgraf, estableix que s’entén que existeix sostenibilitat 
del deute comercial quan el període mig de pagament a proveïdors no superi el termini 
màxim previst en la normativa sobre morositat. 
 
Vuitè.- Objectius 
 
El Consell de Ministres, en reunió de 2 de desembre de 2016, i conforme a l'establert 
en l'article 15 de la LOEPSF, va fixar els objectius d'estabilitat pressupostària, regla de 
despesa i de Deute Públic per al conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun 
dels seus subsectors per al període 2017-2019. 
 
En el cas del subsector Corporacions Locals, aquests paràmetres eren els següents: 

 
En % PIB 2017 2018 2019 
Superàvit / Dèficit 0,0 0,0 0,0 
Deute públic 2,9 2,8 2,7 
    
En % variació 2017 2018 2019 
Regla de despesa 2,1 2,3 2,5 

 
Novè.- Informe d’avaluació d’estabilitat pressupostària 
 
L’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals -REP-, exigeix que la 
Intervenció municipal elevi al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats dependents.  
 
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos als 
articles 168.4, 177.2 i 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
A l’informe es detallaran els càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre la base 
de les dades dels capítols d’1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, 
en termes de comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals 
o Regionals. 
 
Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’Entitat Local remetrà l’informe 
corresponent a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela 
financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des de la data en què es 
doni coneixement al Ple. 
 
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. 
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No obstant això, atès que d’acord amb la DA 16a TRLHL un dels requisits de les 
inversions financerament sostenibles és que no produeixi dèficit en l’exercici en què 
s’aproven, es considera oportú incloure l’avaluació d’estabilitat pressupostària. 
 
III.- AVALUACIÓ DE COMPLIMENT 
 
Primer.- Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
 
Considerant les modificacions de crèdit ja tramitades, i les actualment en curs, partint 
dels percentatges d’execució registrats en exercicis anteriors, i considerant les 
mesures previstes en el projecte de pla econòmic financer 2017-2018, el saldo 
d’operacions no financeres seria el següent: 

 

    
Previsions 
inicials 

Previsions 
definitives 

% 
execució 

estimació drets 
reconeguts nets 

1 Impostos directes 6.588.300,00 6.588.300,00 100,5% 6.618.920,00 
2 Impostos indirectes 76.900,00 76.900,00 166,2% 127.800,00 
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 2.567.900,00 98,0% 2.516.100,00 
4 Transferències corrents 3.331.266,00 3.566.150,45 102,7% 3.662.000,00 
5 Ingressos patrimonials 142.000,00 142.000,00 100,0% 142.000,00 
6 Alienació d'inversions 0,00 0,00   0,00 
7 Transferències de capital 457.067,74 474.067,74 107,4% 509.068,00 

  
Total ingressos no 
financers 13.163.433,74 13.415.318,19 101,2% 13.575.888,00 

8 Actius financers 36.900,00 2.522.309,01 1,5% 36.900,00 
9 Passius financers 175.000,00 175.000,00 0,0% 0,00 
  Total ingressos financers 211.900,00 2.697.309,01 1,4% 36.900,00 
  Total ingressos  13.375.333,74 16.112.627,20 84,5% 13.612.788,00 
            

    Crèdits inicials Crèdits totals 
% 

execució 

estimació 
obligacions 

reconegudes 
netes 

1 Personal 5.387.753,33 5.504.872,97 99,0% 5.449.824,24 
2 Béns corrents i serveis 4.887.084,81 5.238.860,52 86,0% 4.505.420,05 
3 Despeses financeres 245.000,00 185.950,48 66,0% 122.727,32 
4 Transferències corrents 480.436,00 586.986,00 81,0% 475.458,66 
5 Fons de contingència 75.491,00 75.491,00 0,0% 0,00 
6 Inversions 1.364.568,60 2.617.594,02 74,7% 1.955.899,35 
7 Transferències de capital   0,00   0,00 

  
Total despeses no 
financeres 12.440.333,74 14.209.754,99 88,0% 12.509.329,62 

8 Actius financers   0,00   0,00 
9 Passius financers 935.000,00 1.902.872,21 100,0% 1.897.702,50 
  Total despeses financers 935.000,00 1.902.872,21 99,7% 1.897.702,50 
  Total despeses 13.375.333,74 16.112.627,20 89,4% 14.407.032,12 
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Els ajustos SEC practicats són els següents: 
 

Codi Manual Descripció   
GR000a III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 1 -234.127,35 
GR000b III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 2 0,00 
GR000c III.1 Ajust per recaptació ingressos Capítol 3 -78.929,77 
GR001   (+) Ajuste por liquidación PTE - 2008 20.703,60 
    (+) Ajuste por liquidación PTE - 2009 49.643,40 
GR002   (+) Ajuste por liquidación PTE - 2013   

GR014 III.14 
Gastos realizados en ejercicios anteriores i aplicados al 
presupuesto corriente 345.956,96 

GR014 III.14 
Gastos realizados en el ejercicio i pendientes de 
aplicación al presupuesto corriente 

-250.000,00 

GR015   Ajuste por grado de ejecución del gasto N/A  
    TOTAL -146.753,16 

 
Pel que fa als altres ens integrants del sector administracions, es manté l’anàlisi de 
l’informe del pressupost, de manera que a nivell consolidat tenim: 

 

Entitat 

 Saldo no 
financer 
pressupostari 
(caps. I a VII) 

Ajustaments SEC 95 
(+) Capacitat / 
(-) Necessitat 
Finançament Entitat Consolidació 

Ajuntament de Canet de Mar 1.066.558,38 -146.753,16 0,00 919.805,22 
Organisme Autònom Ràdio Canet 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fundació Els Garrofers 24.408,00 82.270,00 0,00 106.678,00 
TOTAL  1.090.966,38 -64.483,16 0,00 1.026.483,22 
 

De conformitat amb els càlculs detallats a l’expedient motiu de l’informe, ES COMPLEIX 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’estimació d’execució a 31/12/2017 
considerant la modificació de crèdit projectada. 
 
Segon.- Avaluació del compliment de la regla de despesa 
 
La Guia per la determinació de la Regla de la despesa per les corporacions locals 
(novembre 2014) estableix “en cuanto a la emisión de informe del interventor local 
acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que establece la 
Orden/2082/2014, de 7 de novembre, por la que se modifica la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la LO 2/2012.”  
 
Segons es desprèn del nou redactat de l’article 15, apartat 1r i 4t, l’informe 
d’intervenció sobre el Pressupost únicament farà referència al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat i límit de deute, sense perjudici que la regla de la despesa sí s’haurà 
d’informar en la Liquidació.  
 
En tot cas, la modificacions de crèdit projectada, en el cas d’executar-se al 100% els 
crèdits incrementats, l’impacte sobre la regla de la despesa és el següent: 
 
- Crèdits per amortització anticipada, tenen naturalesa d’operació financera i no són 

despesa computable. 
- Crèdits per inversions financerament sostenibles, tenen naturalesa d’operació no 

financera, però no es consideren despesa computable a efectes del compliment de 
la regla de la despesa, segons estableix la DA 6a LOEPSF, apartat 4t.  
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Tercer.- Límit de deute 
 
Les modificacions projectades suposen una disminució del nivell de deute respecte de 
les previsions de deute viu a 31/12/2017, de 900.000,00 euros. 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, no s’ha definit un objectiu individual de deute per les 
corporacions locals. 
 
No obstant això, es fa constar que, d’acord amb l’informe del pressupost 2017, i tenint 
en compte que la modificació proposada suposa una reducció addicional del deute, el 
deute viu consolidat continua estant per sota del llindar d’autorització establert en 
l’article 53 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 
2/2004, de 5 de març, i la disposició final 31a de Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013. 

 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa que la modificació 
proposada respecta el principi d’estabilitat pressupostària, CONDICIONADA a 
l’aprovació i implementació de les mesures contemplades al projecte de Pla econòmic-
financer 2017-2018. 
 
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 al que disposa l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, i l’article 12 
de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol 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 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 López, i dues abstencions dels regidors Toni 
Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 32/2017, en la 
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdits finançat amb Romanent 
Líquid de tresoreria i baixes, segons el detall que s’assenyala a continuació. 
 
PRESSUPOST DESPESES 

Altes           

  Aplicació     

  Org Pro Eco Descripció Import 

SUP 12 01100 
91300 

AMORTITZACIÓ PRÈSTECS EN EUROS A LLARG 
TERMINI DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC  

900.000,00 

CEX 12 01100 
31100 DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I 

CANCEL·LACIÓ DE PRÈSTECS EN EUROS 
3.000,00 
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SUP 20 15320 61900 MILLORA ACCESSIBILITAT DIVERSES VIES 35.000,00 

SUP 20 17100 61900 ARRANJAMENT PICNIC TURÓ DEL DRAC 35.000,00 

CEX 20 15320 61900 ARRANJAMENT SOLAR NAU VAGONS 35.000,00 

SUP 20 93300 63200 
REHABILITACIÓ ELEMENTS EXTERNS VIL·LA 
FLORA 48.000,00 

SUP 21 15320 61900 REURBANITZACIÓ C/ NOU 232.000,00 

SUP 21 17220 62300 MILLORA ACCESSIBILITAT PLATGES 18.000,00 

CEX 21 15320 61900 ARRANJAMENT DIVERSOS CARRERS 55.000,00 

CEX 21 15320 62200 ADQUISICIÓ NAU BRIGADA 270.000,00 

SUP 20 15320 61900 ARRANJAMENT PL. ONZE SETEMBRE 60.000,00 

CEX 21 16500 63300 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 112.000,00 

TOTAL 1.803.000,00 

 

PRESSUPOST DESPESES 

Baixes  
  Aplicació     

  Org Pro Eco Descripció Import 

  12 01100 31000 INTERESSOS DE PRÈSTECS EN EUROS -3.000,00 

          -3.000,00 

      
PRESSUPOST INGRESSOS 

Altes           

  Aplicació Descripció Import 

  Org Pro Eco     

  12   87000 
ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 1.800.000,00  

TOTAL   1.800.000,00  
 
El pressupost modificat, resumit per capítols de la classificació econòmica, és el 
següent: 
 

 
 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.588.300,00 € 6.588.300,00 €
2 Impostos indirectes 76.900,00 € 76.900,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 € 2.567.900,00 €
4 Transferències corrents 3.331.266,00 € 234.884,45 € 3.566.150,45 €
5 Ingressos Patrimonials 142.000,00 € 142.000,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència Capital 457.067,74 € 17.000,00 € 474.067,74 €
8 Actius Financers 36.900,00 € 483.912,36 € 1.800.000,00 € 201.496,65 € 2.522.309,01 €
9 Passius Financers 175.000,00 € 175.000,00 €

Total 13.375.333,74 € 735.796,81 € 1.800.000,00 € 0,00 € 201.496,65 € 0,00 € 16.112.627,20 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.387.753,33 € 111.740,39 € 5.379,25 € 5.504.872,97 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.887.084,81 € 191.218,00 € 160.754,21 € 2.100,00 € 5.236.957,02 €
3 Despeses f inanceres 245.000,00 € 466,27 € 3.000,00 € 3.000,00 € 484,21 € 245.950,48 €
4 Transferències corrents 480.436,00 € 79.626,85 € 26.923,15 € 586.986,00 €
5 Fons de contingència 75.491,00 € 75.491,00 €
6 Inversions Reals 1.364.568,60 € 351.844,46 € 900.000,00 € 5.780,96 € 2.696,50 € 2.619.497,52 €
7 Transferències de capital 0,00 €
8 Actius f inancers 0,00 €
9 Passius Financers 935.000,00 € 900,84 € 900.000,00 € 6.971,37 € 1.842.872,21 €

Totals 13.375.333,74 € 735.796,81 € 1.803.000,00 € 3.000,00 € 206.293,15 € 4.796,50 € 16.112.627,20 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

(*) MC 32, 33 I 34

32/2017
Modificacions

 anteriors
Altres modificacions en curs 

(*)
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SEGON.- Que l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit núm. 
32/2017 que s’aprova 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, i l’article 38.1 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, 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, es deurà 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 
aquest punt quatre també té l’origen en la generació de superàvit i, per tant, de 
l’aplicació d’aquest superàvit. I fa referència als altres dos punts de què ha parlat 
anteriorment, a part del pagament de les factures pendents, que és el prioritari, 
que són eixugar el deute i les inversions financerament sostenibles, el detall de les 
quals tenen a la documentació que se’ls ha adreçat. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que entenen aquesta modificació de crèdit com a tècnicament correcta dins de 
l’aplicació del romanent positiu de Tresoreria, però d’altra banda no veuen la 
utilitat, si es pensa en el ciutadà, de finançar unes inversions amb aquest romanent 
quan la majoria d’aquestes inversions ja estan reflectides al pressupost del 2017. 
És a dir, amb aquesta modificació només es produeix un canvi en la font de 
finançament d’aquestes inversions. D’altra banda, consideren que és bo reduir 
endeutament, però també és bo dotar el municipi dels equipaments que necessita. 
Finalment, i tal com diu la conclusió de l’informe del senyor interventor, condicionen 
l’aprovació de la modificació a l’aprovació d’implementació de les mesures previstes 
al projecte del pla econòmic financer per al període 2017-2018. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que amb 
aquesta modificació s’intenta fer una doble inversió. Per una banda, hi ha els 
900.000 euros per reduir el deute i, per l’altra, han intentat equilibrar les partides 
pressupostàries lligades al pla econòmic financer. Tot i així, hi ha una sèrie de 
partides que s’incrementen amb la regla de les inversions financerament 
sostenibles. Hi ha la inversió de 232.000 euros per a l’arranjament del carrer Nou, 
que si recorden bé, tenia un pressupost de 100.000, ja que aquest arranjament es 
farà a tot el carrer i no només fins al carrer Abell. La rehabilitació de balconeres i 
finestrals de Vil·la Flora també es finança amb aquesta modificació. Hi ha 
l’adquisició d’una nau per a la brigada municipal, que és necessària des de fa anys, 
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també es faran uns arranjaments d’asfaltat i jardineria a la plaça 11 de Setembre i 
una nova inversió en l’enllumenat públic. L’any passat va rebre una inversió de 
50.000 euros i escaig i aquest any se’n fa una altra de 112.000, ja que feia molts 
anys que no s’invertia en aquest servei. Les altres modificacions són partides 
lligades al pressupost de l’exercici 2017 que s’han d’anul·lar per no incomplir la 
regla de despesa, que és el que demana el pla econòmic i financer. 
 
El senyor Xirau comenta que si se sumen les quantitats de les modificacions no 
dona l’import dels 2.600.000 d’euros, ja que cal, i és bo, tenir més liquiditat 
financera. I això ho fan seguint els criteris de la Diputació, no els del Ministeri, ja 
que si ho fessin així, aquests diners haurien d’anar destinats a eixugar el deute. 
Potser més endavant els ho reclamen però prefereixen seguir els criteris de la 
Diputació per tenir més liquiditat. 
 
5.- APROVACIÓ LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 33/2017, 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. 033/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de 
transferència de crèdits, 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 13 de juliol 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  
33/2017 

 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de transferència de 
crèdits núm. 33/2017, acompanyat de la corresponent memòria justificativa, subscrita 
per la tècnica de Cultura, que tot seguit es transcriu, 
 
 “D’acord amb els 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, es presenta la següent: 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS 

 
1.- Tipus de modificació:  
 
L’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de crèdit, en la 
modalitat de transferència de crèdits, en la qual, sense alterar la quantia total 
d’aquest, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions amb diferent 
vinculació jurídica. 
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Les transferències de crèdit estaran subjectes a les limitacions establertes en l’article 
41 del Reial decret 500/1990, que són les següents: 
 
a) No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici. 
b) No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, llevat quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a 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, llevat quan afectin a crèdits de personal. 
 
No obstant això, 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. 
 
2.- Justificació de la modificació proposada 
 
El caràcter necessari i inajornable de les despeses projectades ve motivat per: 
 
L’aparell antic de climatització de les oficines de la Casa museu es va espatllar sense 
possibilitat de reparació. Les oficines de la Casa museu estan sota teulada i fa molt 
fred i molta calor. 
 
3.- Aplicacions pressupostàries afectades 
 
Les aplicacions pressupostàries de despesa afectades són les següents: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 

ALTES     
Partida Descripció Import 
31.33300.62300 Inv. Nov. Maquinaria utillatge Museu 2.100€ 

TOTAL   2.100,00 € 

  

BAIXES     
partida Descripció Import 
31.33000.20200 Lloguer edificis 2.100€ 

TOTAL   2.100,00 € 
 
 X Qui subscriu aquesta memòria declara responsablement que aquestes aplicacions 
pressupostàries són reduïbles sense pertorbació del servei. 
 
La partida pressupostària de la qual es rebaixa el pressupost és la de Lloguer d’edificis 
culturals. En aquesta partida s’havia previst la despesa de llogar algun local per 
realitzar activitats culturals en cas de que s’hagués produït el tancament del Centre 
Parroquial i aquest fet no s’ha produït.  
 
4.- Comprovacions per determinar òrgan competent 
 
(Apartat no obligatori; únicament s’inclou als efectes que el departament interessat 
pugui preveure si l’òrgan competent serà el Ple o l’Alcaldessa) 
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 SÍ/NO 
(1) Les aplicacions pressupostàries cedents i les receptores, pertanyen 

a la mateixa àrea de despesa (primer dígit) de la classificació per 
programes ? 

si 

(2) Les aplicacions pressupostàries cedents i les receptores, 
corresponen a despeses de personal (capítol 1) (*) 

no 

(3) Les aplicacions pressupostàries cedents o les receptores, 
corresponen a despeses de capítol 6 incloses en l’annex 
d’inversions del pressupost? 

si 

(4) Les aplicacions pressupostàries cedents o les receptores, 
corresponen a despeses de capítol 4 per subvencions nominatives? 

no 

 
La competència serà de l’Alcalde-President els següents supòsits: 
 

Comprovacions Supòsits 
A B C 

(1) Les aplicacions pressupostàries cedents i les 
receptores, pertanyen a la mateixa àrea de despesa 
(primer dígit de la classificació per programes )? 

SÍ NO SÍ 

(2) Les aplicacions pressupostàries cedents i les 
receptores, corresponen a despeses de personal 
(capítol 1) (*) 

NO SÍ SÍ 

(3) Les aplicacions pressupostàries cedents o les 
receptores, corresponen a despeses de capítol 6 
incloses en l’annex d’inversions del pressupost? 

NO NO NO 

(4) Les aplicacions pressupostàries cedents o les 
receptores, corresponen a despeses de capítol 4 per 
subvencions nominatives? 

NO NO NO 

 
En la resta de casos, l’òrgan competent serà el Ple. 
 
(*) D’acord amb els articles 5è i 6è del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, correspon 
al Ple establir la quantia global dels complements de productivitat i gratificacions 
extraordinàries, dins els límits màxims fixats en l’article 7è del mateix RD. La qual cosa 
s’haurà de tenir en compte en les modificacions que afectin els conceptes de la 
classificació econòmica 150 i 151.” 
 
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.”  
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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 
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 
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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 20 de juliol 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 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.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la 
modalitat de transferència de crèdits, número 033/2017, amb el següent detall: 
Les altes i baixes en partides de despesa són les següents: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 

 
ALTES     
Partida Descripció Import 
31.33300.62300 Inv. Nov. Maquinaria utillatge Museu 2.100€ 

TOTAL   2.100,00 € 

  

BAIXES     
partida Descripció Import 
31.33000.20200 Lloguer edificis 2.100€ 

TOTAL   2.100,00 € 
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El resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

 
 

SEGON.- Que l’expedient de modificació de crèdits que s’aprova provisionalment 
sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposen els articles 177 en relació amb l’article 169.1 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, el present acord s’entendrà 
elevat a definitiu, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat 
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de 
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de 
la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de 
l’exercici. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquesta modificació és ordinària, és a dir, es fa amb altes i amb baixes, dins de la 
mateixa Àrea, dins pràcticament de la mateixa partida i pels mateixos imports. Per 
exemple, la partida anomenada lloguer d’edificis es va crear per si en algun 
moment s’havia de pagar el lloguer d’algun altre espai, en el cas que l’Ajuntament 
comprés el Centre. Com que això no ha estat així i sembla que dins d’aquest any no 
podrà ser, es canvien aquests diners i es destinaran a posar un aire condicionat a la 
Casa museu. Com ja saben, hi havia hagut una seu del Col·legi d’Arquitectes. Ara 
han retirat totes les instal·lacions que quedaven perquè produïen problemes de 
manteniment i per això es fa aquesta modificació. 
 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.588.300,00 € 6.588.300,00 €
2 Impostos indirectes 76.900,00 € 76.900,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 € 2.567.900,00 €
4 Transferències corrents 3.331.266,00 € 226.103,24 € 3.557.369,24 €
5 Ingressos Patrimonials 142.000,00 € 142.000,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència Capital 457.067,74 € 17.000,00 € 474.067,74 €
8 Actius Financers 36.900,00 € 483.912,36 € 2.001.496,65 € 2.522.309,01 €
9 Passius Financers 175.000,00 € 175.000,00 €

Total 13.375.333,74 € 727.015,60 € 0,00 € 0,00 € 2.001.496,65 € 0,00 € 16.103.845,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.387.753,33 € 102.959,18 € 5.379,25 € 5.496.091,76 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.887.084,81 € 191.218,00 € 2.100,00 € 160.754,21 € 2.100,00 € 5.234.857,02 €
3 Despeses financeres 245.000,00 € 466,27 € 484,21 € 245.950,48 €
4 Transferències corrents 480.436,00 € 79.626,85 € 26.923,15 € 586.986,00 €
5 Fons de contingència 75.491,00 € 75.491,00 €
6 Inversions Reals 1.364.568,60 € 351.844,46 € 2.100,00 € 905.780,96 € 2.696,50 € 2.621.597,52 €
7 Transferències de capital 0,00 €
8 Actius f inancers 0,00 €
9 Passius Financers 935.000,00 € 900,84 € 906.971,37 € 1.842.872,21 €

Totals 13.375.333,74 € 727.015,60 € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.006.293,15 € 4.796,50 € 16.103.845,99 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

(*) MC 31,32 I 34

33/2017
Modificacions 

anteriors
Altres modificacions en curs 

(*)
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6.- APROVACIÓ LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 34/2017, 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 els 
articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest 
exercici, 
 
Vist l’expedient núm. 034/2017, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris finançat amb baixes, 
 
Vist l’informe de l’interventor municipal de data 13 de juliol 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: 
 

INFORME MOC  
NÚM. 034/2017 

 
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. 34/2017, acompanyat de les corresponents memòries 
justificatives. 
 
Les modificacions proposades responen a: 
 
- Creació de l’aplicació pressupostària 22 17000 21400 reparació vehicle jardins per 

import de 196,50 €, per la reparació del vehicles dels jardiners, finançada amb 
baixes a l’aplicació pressupostària 22 17100 22799 altres treballs externs parcs i 
jardins. 

- Creació de l’aplicació pressupostària 31 33300 62500 de mobiliari casa museus, 
per la compra de material expositiu, per import de 2.500,00 €, finançada amb 
baixa pel mateix import de l’aplicació 31 3300 20200 lloguer d’edificis. 

 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 

ALTES 
Org. Prog. Eco. Descripció Import 

22 17000 21400 Reparació vehicle jardins 196,50 € 
31 33300 62500 Mobiliari  2.500,00 € 
TOTAL     2.696,50 € 
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BAIXES 
Org. Prog. Eco. Descripció Import 

22 17100 22799 Reparació vehicles jardiners 196,50 € 
31 33000 20200 Lloguers edificis 2.500,00 € 
TOTAL     2.696,50€ 

 
II. CONSIDERACIONS 
 
Primer.- La normativa aplicable als expedients de crèdits extraordinaris ve 
fonamentalment definida per: 
 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), article 177. 
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes 

Locals en matèria de pressupostos, articles 35 a 38. 
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 

desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

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

- Bases d’execució del pressupost vigent, articles 10 a 12. 
 

Segon.- Segons es desprèn de l’article 35 del RD 500/1990, que desenvolupa l’article 
177 TRLHL, els crèdits extraordinaris són “aquelles modificacions del Pressupost de 
despeses en els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i 
determinada que no es pot ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual no 
existeix crèdit.  
 
El suplements de crèdit són aquelles modificacions del pressupost de despeses en les 
quals, concorren les mateixes circumstàncies anteriors en relació amb la despesa a 
realitzar, el crèdit previst resulta insuficient i no pot ésser objecte d’ampliació. 
 
Tercer.- D’acord amb l’article 177.4 del TRLHL i article 36, apartat 1r, del RD 
500/1990, els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar 
indistintament amb algun o alguns dels següents recursos: 
 
- Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria  
- Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 

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

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

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

competents dels Organismes autònoms dependents de la mateixa, en les unitats 
que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels 
corresponents programes. 
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- 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. 
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En tot cas, i sense perjudici de l’anterior, s’informa que la modificació proposada 
incrementa crèdits de despesa per operacions no financeres però es finança 
íntegrament amb baixes de crèdits de despesa també per operacions no financeres. 
Per tant, es mantenen invariables les conclusions de l’informe d’estabilitat 
pressupostària emès per la Intervenció en motiu de l’expedient de pressupost. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa FAVORABLEMENT la 
tramitació de l’expedient. 
 
Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol 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 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.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la 
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes, número 034/2017, amb el 
següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
ALTES 
Org. Prog. Eco. Descripció Import 

22 17000 21400 Reparació vehicle jardins 196,50 € 
31 33300 62500 Mobiliari  2.500,00 € 
TOTAL   2.696,50 € 
          
BAIXES 
Org. Prog. Eco. Descripció Import 

22 17100 22799 Reparació vehicles jardiners 196,50 € 
31 33000 20200 Lloguers edificis 2.500,00 € 
TOTAL     2.696,50 € 
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Resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

 
 
SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, 
durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
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, contràriament a l’anterior, té el caràcter d’extraordinària, ja 
que se sol aplicar quan es dona una nova necessitat o una necessitat no prevista. 
De tota manera, els vol fer notar que tant els orgànics com els programes són 
exactament els mateixos i que com en el cas anterior, les altes i les baixes es 
corresponen una a una. 
 
  

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.588.300,00 € 6.588.300,00 €
2 Impostos indirectes 76.900,00 € 76.900,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 € 2.567.900,00 €
4 Transferències corrents 3.331.266,00 € 226.103,24 € 3.557.369,24 €
5 Ingressos Patrimonials 142.000,00 € 142.000,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència Capital 457.067,74 € 17.000,00 € 474.067,74 €
8 Actius Financers 36.900,00 € 483.912,36 € 2.001.496,65 € 2.522.309,01 €
9 Passius Financers 175.000,00 € 175.000,00 €

Total 13.375.333,74 € 727.015,60 € 0,00 € 0,00 € 2.001.496,65 € 0,00 € 16.103.845,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.387.753,33 € 102.959,18 € 5.379,25 € 5.496.091,76 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.887.084,81 € 191.218,00 € 196,50 € 160.557,71 € 2.100,00 € 5.236.957,02 €
3 Despeses financeres 245.000,00 € 466,27 € 484,21 € 245.950,48 €
4 Transferències corrents 480.436,00 € 79.626,85 € 26.923,15 € 586.986,00 €
5 Fons de contingència 75.491,00 € 75.491,00 €
6 Inversions Reals 1.364.568,60 € 351.844,46 € 2.500,00 € 2.696,50 € 903.280,96 € 2.619.497,52 €
7 Transferències de capital 0,00 €
8 Actius f inancers 0,00 €
9 Passius Financers 935.000,00 € 900,84 € 906.971,37 € 1.842.872,21 €

Totals 13.375.333,74 € 727.015,60 € 2.696,50 € 2.696,50 € 2.003.596,65 € 2.100,00 € 16.103.845,99 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

(*) MC 31,32 I 33

34/2017
Modificacions 

anteriors
Altres modificacions en curs 

(*)
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7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 14 DE JUNY DE 2017 AMB RELACIÓ A L’APROVACIÓ INICIAL 
PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA D’INFRAESTRUCTURA DE FONAMENTS I 
INSTAL·LACIONS PER EDIFICI MODULAR PREFABRICAT 150 B5 A 
L’INSTITUT SUNSI MORA DE CANET DE MAR 
 
Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2017 amb 
relació a l’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària d’infraestructura de 
fonaments i instal·lacions per edifici modular prefabricat 150 B5 a l’Institut Sunsi 
Mora de Canet de Mar, que es transcriu a continuació: 

 
11.2.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA 
D’INFRAESTRUCTURA DE FONAMENTS I INSTAL·LACIONS PER EDIFICI 
MODULAR PREFABRICAT 150 B5 A L’INSTITUT SUNSI MORA DE CANET DE 
MAR 
 
Atès que el passat mes d’abril el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya ha comunicat que per al curs 2017-2018 el centre oferirà Batxillerat en la 
modalitat STEM a l’Institut Sunsi Mora. 
 
Atès que l’institut Sunsi Mora es troba situat en un emplaçament provisional a l’espera 
de poder construir un edifici que l’allotgi definitivament , mentrestant el centre s’ha 
dotat de mòduls prefabricats a mesura que han anat ampliant grups de classe i 
alumnes instal·lant nous mòduls. 
 
Atès que es necessari per als alumnes de Batxillerat en la modalitat STEM, instal·lar un 
nou mòdul prefabricat. 
 
Atès que per aquesta raó, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 561/2017, de 15 de 
maig, es va resoldre encarregar a l’empresa Ferran Pelegrina i Associats, SLP, amb CIF 
núm.B62025812 la redacció del projecte executiu, direcció facultativa i coordinació de 
seguretat i salut de les obres per infraestructura d’edifici modular prefabricat a 
l’Institut Sunsi Mora. 
 
Atès que en data 6 de juny de 2017, l’anterior mercantil ha presentat a l’Ajuntament 
de Canet de Mar un exemplar del projecte bàsic i executiu de les obres de 
“d’infraestructura de fonaments i instal·lacions per edifici modular prefabricat 150 B5 a 
l’institut Sunsi Mora de Canet de Mar”. 
 
Vist l’informe emès en data 8 de juny d’enguany per l’arquitecta municipal, Alba Farré 
Nàcher, el contingut literal del qual és el següent: 
 

“INFORME DE: SERVEIS TÈCNICS 
ASSUMPTE: PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ D’INFRAESTRUCTURA DE 

FONAMENTS I INSTAL·LACIONS PER EDIFICI MODULAR 
PREFABRICAT 150 B5 A L’INSTITUT SUNSI MORA DE CANET DE MAR 

Referència: Registre d’entrada 3485 de data 06/06/2017 
 
Amb data 6 de juny de 2017 i registre d’entrada 3485, Ferran Peregrina Ruiz ha presentat un 
exemplar en suport paper i un CD del projecte bàsic i d’execució d’infraestructura de 
fonaments i instal·lacions per edifici modular prefabricat 150 B5 a l’Institut Sunsi Mora de 
Canet de Mar, servei pel qual va ser contractat per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
El projecte té per objecte la construcció de tota la infraestructura necessària per a l’ampliació 
del centre Sunsi Mora a través d’un edifici modular prefabricat de 150m2 que acollirà tres 
aules i un nucli de serveis. Les actuacions a dur a terme són en essència: 
 
- Moviment de terres 
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- Fonamentació a traves de sabata correguda sobre la qual s’hi construirà un muret de 
bloc de formigó reblert, i sabates aïllades sobre les quals s’hi construiran pilars també de 
bloc de formigó reblert. 

- Instal·lació d’aigües residuals connectada a la xarxa existent 
- Punt de connexió per a xarxa d’aigua, electricitat i veu/dades 

 
La instal·lació del mòdul prefabricat està prevista per part del Departament d’Ensenyament i 
haurà d’estar coordinada amb els treballs descrits en el present projecte que delimita les 
actuacions que efectuaran cadascun dels agents. 
 

El projecte aportat conté: 
 
 Memòria 
 Documentació gràfica (plànols) 
 Amidaments 
 Pressupost (amb justificació de preus, PEM i PEC) 
 Plec de condicions (CD) 
 Relació de normativa tècnica general aplicable 
 Control de qualitat dels materials 
 Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
 Estudi de gestió de residus 
 Compliment de requisits de seguretat estructural 

 
D’acord amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres 
activitats i serveis dels ens locals, el projecte executiu defineix el pressupost d’execució 
material, les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA amb els imports següents: 
 
Pressupost d’execució material obra  20.363,38 € 
Despeses generals 13%  2.647,24 € 
Benefici Industrial 6%  1.221,80 € 
Total 24.232,42 € 
IVA 21% 5.088,81 € 
Pressupost d’execució per contracte 29.321,23 € 
 
Tant mateix, el consistori té la intenció d’executar part de l’obra a través de la brigada 
municipal d’obres i serveis. A judici propi de la tècnica que signa aquest informe, es preveu 
que el cost real per a l’Ajuntament en quant a execució de l’obra serà de 12.231,23€ més IVA, 
és a dir 14.799,79€ IVA inclòs. 

 
El termini d’execució de les obres s’estima en 3 setmanes de treballs previs a l’instal·lació del 
mòdul i 1 setmana més de connexions una vegada instal·lat. El projecte recull el següent pla 
de treball: 

 
- Replanteig 1 dia 
- Fonamentacions 5 dies 
- Instal·lacions (electricitat i telecomunicacions) 5 dies 
- Repassos reposicions i acabats 3 dies 
- Transport i descàrrega a lloc dels mòduls prefabricats 2 dies 

 
Consultades les normes subsidiàries de planejament vigent, es constata que el solar forma 
part del sòl urbà i està inclòs al sistema d’equipaments públics, docents o esportius, que van 
ser cedits a través de la urbanització del sector U7 Industrial (clau B). Consultat, per altra 
banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat inicialment per ple de l’Ajuntament de 
data 19 de maig de 2015, es constata que el solar no està inclòs a l’àmbit sotmès a suspensió 
de llicències, doncs les noves determinacions no comporten un canvi en el règim urbanístic. El 
POUM manté l’edificació dins el sistema d’equipaments clau SE.  
 
Conseqüentment, el projecte acompleix amb la normativa urbanística d’aplicació i conté tots 
els documents necessaris per a una correcta execució de l’obra. S’informa favorablement 
per a la seva aprovació inicial.” 

 
Vist l’informe 26/2017 de data 14 de juny d’enguany, emès per la secretària acctal., el 
contingut del qual es transcriu a continuació: 
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“Informe núm. 26/2017 de secretaria sobre l’aprovació del projecte bàsic i executiu 
d’obra ordinària d’infraestructura de fonaments ui instal·lacions per edifici modular 
prefabricat 150 B5 a l’institut Sunsi Mora de Canet de Mar 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, 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. 561/2017, de 15 de maig, es va resoldre encarregar a 
l’empresa Ferran Pelegrina i Associats, SLP, amb CIF núm.B62025812 la redacció del projecte 
executiu, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres per infraestructura 
d’edifici modular prefabricat a l’Institut Sunsi Mora, pel preu cert de 4.313,89 €, IVA del 21% 
exclòs, el qual puja un import de 905,92 €, de conformitat amb la proposta presentada per 
l’empresa adjudicatària, fixant-se el termini màxim de lliurement del projecte en 3 setmanes a 
comptar des de l’endemà de la notificació de l’esmentada resolució. 
 
II.- En data 6 de juny de 2017, l’anterior mercantil ha presentat a l’Ajuntament de Canet de 
Mar un exemplar del projecte bàsic i executiu d’infraestructura de fonaments i instal·lacions 
per edifici modular prefabricat 150 B5 a l’institut Sunsi Mora de Canet de Mar. 
 
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.-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 esment que l’objecte del projecte és descriure, 
especificar i valorar les obres i condicionaments que s’han d’efectuar per a la instal·lació 
provisional d’un mòdul prefabricat de manera que pugui entrar en funcionament a l’inici del 
proper curs escolar. A tal fi es projecta la construcció dels fonaments i infraestructura 
necessària per les instal·lacions i serveis seguint les pautes donades per l’empresa Dragados, 
fabricant dels mòduls prefabricats. 
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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 satisfer-les, 
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. 
 
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 8 de juny de 2017, manifesta que el 
projecte conté els següents documents: 
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 Memòria 
 Documentació gràfica (plànols) 
 Amidaments 
 Pressupost (amb justificació de preus, PEM i PEC) 
 Plec de condicions (CD) 
 Relació de normativa tècnica general aplicable 
 Control de qualitat dels materials 
 Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
 Estudi de gestió de residus 
 Compliment de requisits de seguretat estructural 
 Un pla de treball 

 
En relació a l’apartat f), es comprova que en el mateix no hi consta l’estudi geotècnic exigit 
pel TRLCSP, ni cap justificació tècnica que acrediti que aquest resulta incompatible amb la 
naturalesa del projecte executiu. 
 
Per tot el què s’ha exposat, i tenint en compte que es tracta d’un defecte esmenable, a criteri 
de la signant, 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 projecte 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 8 de juny de 2017. 
 
Quart.- Òrgan competent per a l’aprovació del projecte. 
 
Atès que l’esmentat projecte executiu d’infraestructura de fonaments i instal·lacions per edifici 
modular prefabricat 150 B5 a l’institut Sunsi Mora de Canet de Mar 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. 
 
No obstant això, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha posat de manifest que el que és 
decisiu i determinant per tal de determinar que un acte està viciat de nul·litat de ple dret per 
aplicació de l’art. 47.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les Administracions Públiques (abans art. 60.1.b) de la Llei 30/1992) és que la 
incompetència sigui manifesta, això és “que es manifesti de manera ostensible, patent, clara i 
incontrovertida” (STS de 18 de març de 2001). La causa de nul·litat de ple dret exigeix, per 
tant, que es tracti d’una incompetència objectiva i manifesta per raó de la matèria o del 
territori, però no en la jeràrquica. Així doncs, els vicis de nul·litat radical han de ser objecte 
d’una interpretació estricta, de manera que dins de la teoria de la invalidesa, l’anul·labiliitat 
s’erigeix en la regla general davant l’excepció que és la nul·litat de ple dret. 
 
Així, la jurisprudència del TS sosté al respecte que la incompetència com a vici de nul·litat 
radical no pot ser qualsevol , sinó que ha de ser clara, ostensible i, com diu la norma 
aplicable, manifesta; el que suposa que no n’hi ha prou amb què l’òrgan que ha dictat l’acte 
pugui ser incompetent sinó que, de forma clara i notòria, ha d’estar mancat de tota 
competència respecte d’una determinada matèria (Sentències del Tribunal Suprem de 25 de 
gener, 12 de novembre i 15 de desembre de 1980; 28 de gener de 1981; 18 i 25 d’octubre de 
1982 ;18 d’octubre de 1983; 23 de març de 1984; 24 d’abril de 1985; 12 de juny de 1985; 20 
de febrer de 1990; 30 de octubre i 10 de novembre de 1992, 23 de novembre de 2001, 21 de 
maig de 2002, 7 de octubre de 2003, entre d’altres).  
 
La STS de 30 de juny de 2004, va qualificar com a supòsit “d’incompetència jeràrquica” la 
resolució d’un president d’un Consell Insular, pel que s’acordava donar un nou termini per a 
l’execució d’unes obres contractades, actuació que corresponia al Ple del Consell, però i a la 
vegada, va declarar adequat l’acord del Ple del Consell que ratificava l’anterior acord, en 
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aplicació de la doctrina de convalidació dels actes anul·lables pel superior jeràrquic del que va 
dictar l’acte quan el vici consisteix en incompetència jeràrquica. Afegeix a més, aquesta 
sentència que en aquests supòsits no «estamos ante un salto desproporcionado en la 
jerarquía. Cabe, pues, aceptar la convalidación efectuada por el Pleno respecto de un acto 
acordado por su Presidente, en aras al principio de economía procesal». I això és així perquè 
encara que entre el Ple municipal i l’alcalde no existeixi, en puritat, una relació de jerarquia, 
ambdós actes s’adopten en l’àmbit administratiu del mateix procediment de licitació. (Informe 
11/2011, de 4 de maig, de la JCCA d’Aragó). 
 
En base a l’exposat i seguint la jurisprudència del TS, la tècnica sotasignant considera que 
l’acord d’aprovació inicial del projecte d’obres emès per la Junta de Govern Local haurà 
d’incloure la condició suspensiva de ratificació de l’acord pel Ple de Corporació, de manera que 
si aquesta no es produeix l’acord restarà viciat de nul·litat. 
 
Tot això és el que s’informa, sense perjudici d’opinió fonamentada en dret i llevat d’error o 
omissió.” 

 
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) 
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 la Tinença d’Alcaldia 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat:  
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària d’infraestructura de 
fonaments i instal·lacions necessària pel muntatge i condicionament d’un edifici 
modular prefabricat 150 B5 a l’institut Sunsi Mora de Canet de Mar, redactat per 
l’arquitecta Ferran Pelegrina Ruiz, amb un pressupost d’execució per contracta de 
29.321,23 €, 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.  
 
QUART.- Que el present acord queda sotmès a la condició suspensiva de ratificació 
per part del Ple de la Corporació en la propera sessió ordinària que celebri, de manera 
que si aquesta no es produeix, el present acord serà nul de ple dret. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol 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 donar compliment al punt quart del mateix acord aprovat per la Junta de 
Govern, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per tretze vots a 
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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.- Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 
2017, amb relació a l’aprovació inicial del projecte d’obra ordinària d’infraestructura 
de fonaments i instal·lacions per edifici modular prefabricat 150 B5 a l’Institut Sunsi 
Mora de Canet de Mar. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
aquest acord té lloc per ratificar un acord de la Junta de govern mitjançant el qual 
es va aprovar inicialment el projecte per fer la base per poder instal·lar un mòdul a 
l’Institut Sunsi Mora. El Departament d’Ensenyament, cap als mesos d’abril i maig, 
va notificar a l’Ajuntament que permetia un nou batxillerat en aquest institut cosa 
que demanava que s’haguessin de col·locar uns mòduls i, per tant, preparar el 
terreny per poder-los instal·lar. Aquest projecte es va haver d’aprovar per Junta de 
Govern, fa un mes i escaig. És un projecte de 29.000 euros, però que no costarà 
aquesta quantitat, ja que qui fa aquest tipus d’obra és la Brigada municipal. El que 
sí que era necessari, però, era tenir aquest projecte executiu aprovat per tirar 
endavant la proposta. És el mateix tipus d’acord a què es va arribar amb el 
Departament fa uns anys per construir l’Institut, en el qual l’Ajuntament ajudava a 
aquesta construcció, amb els tancaments i altres espais. Aquest cop, donada la 
urgència, perquè fins al mes d’abril el Departament no va autoritzar aquest nou 
batxillerat i, per tant, no van poder licitar directament aquesta obra, ho ha fet 
l’Ajuntament. Més endavant ja es parlarà amb el Departament de quina manera es 
compensarà aquesta despesa. La idea és que el Departament s’ocupa de la 
instal·lació del mòdul i l’Ajuntament només construeix la base on ha d’anar. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
estan d’acord en aquesta ampliació de batxillerats a l’Institut, la qual cosa vol dir 
que funciona molt bé, però pregunta si hi ha alguna previsió de construcció d’un 
nou edifici o els mòduls prefabricats seran eterns. 
 
El senyor Llovet explica que quan el Departament va fer aquesta secció d’institut a 
Canet, aquesta era la seva intenció i no passar d’aquí, és a dir, poder fer una 
ampliació de l’ESO. Això donava una sensació de provisionalitat i, per tant, la 
primera provisionalitat que s’ha hagut de superar és que aquesta secció d’ESO es 
consolidi i s’aconsegueixi impartir un batxillerat. Cal recordar que qui fa l’edifici no 
és l’Ajuntament, sinó que depèn del Departament. En el POUM, discutit amb tots els 
grups municipals, consta l’espai que haurà de cedir l’Ajuntament perquè el 
Departament pugui construir aquest institut, un espai que es troba al davant de 
l’escola Misericòrdia. Així, doncs, l’Ajuntament ja té aquest espai a punt per cedir, 
en el moment que el Departament decideixi fer la nova construcció. Per la seva 
part, creuen que el fet aquest any es pugui fer aquest batxillerat ajuda a una 
consolidació d’aquest institut, cosa que fins ara no era així, perquè només era una 
secció d’ESO. A més a més, tenir un batxillerat permetrà tenir una diversificació 
d’estudis en cadena postobligatoris i els donarà peu al fet que gent d’altres llocs 
pugui accedir a aquests instituts. És a dir, no es basen només en la pròpia 
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demografia del municipi, sinó que també compten amb gent d’altres municipis 
interessada en els estudis que s’ensenyen a Canet. Aquest era un dels problemes 
que hi havia per aconseguir aquest batxillerat, han hagut de compensar els 
números demogràfics de Canet de Mar, amb un pic dels anys 2003 i 2004 i una 
davallada demogràfica a partir d’aquests anys, amb batxillerats diferenciats que 
permetin acollir no només alumnes del poble, sinó també alumnes d’altres pobles 
que vulguin estudiar aquests batxillerats als instituts de Canet. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el seu grup necessita algun aclariment sobre aquest assumpte, que el senyor 
Llovet ja ha mig contestat en la seva intervenció i és que el Departament més 
endavant ja compensarà aquesta despesa que ha hagut de fer l’Ajuntament per 
poder instal·lar aquest mòdul. Considera que és massa abstracte aquest tracte, que 
potser hi hauria d’haver un compromís més ferm per part del Departament, és a 
dir, l’Ajuntament hauria de saber de quina manera es compensaran aquestes obres 
que ha dut a terme la corporació, ja que passarà el temps i això quedarà en el 
passiu de l‘Ajuntament, constarà que es van pagar aquests diners sense saber si es 
tornaran. Una altra cosa que els preocupa és que veuen que tots els projectes 
d’obra, siguin petits o grans s’encarreguen a fora, a una empresa externa. Pregunta 
si Serveis Tècnics està molt minvat d’efectius o mancats de capacitat de feina. 
Finalment, comenta que ja que en el punt quatre de l’ordre del dia del Ple s’ha fet 
una modificació de crèdit important, de molts diners, i tenint en compte que en 
aquest punt es deixa molt clar que no hi ha consignació pressupostària, pregunta si 
no s’hagués pogut incloure aquesta partida en la modificació de crèdit. Per tots 
aquests motius el vot del seu grup municipal serà d’abstenció. 
 
El senyor Llovet explica que tothom coneix les limitacions que pateix el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i la manera que té de compensar els 
ajuntaments amb aquesta mena de treballs. Una manera de compensar és que 
construeixi un institut com Déu mana i que els mòduls desapareguin definitivament. 
L’ideal seria que en dos o tres anys es tinguessin les dades demogràfiques clares 
per saber les necessitats reals i poder construir el nou institut. Amb això es 
donarien per satisfets. Per altra banda, és ben sabut que quan es comença un nou 
batxillerat hi ha d’haver una inversió en materials i en aquest aspecte l’Ajuntament 
va demanar al Departament que fos ell qui fes la inversió majoritària en aquest 
material. L’any 2011, quan es va fer una cosa semblant a l’Institut Domènech i 
Montaner, el pressupost va ser de gairebé 50.000 euros, aquest any és de 29.000, 
però la inversió real arriba a 14.000 i escaig, perquè els treballs es duran a terme 
per part de la Brigada municipal i recorda que aquests diners es van aprovar en una 
de les modificacions del Ple del mes de maig. És a dir, els diners hi són i la 
disposició de la Brigada també. Consideren que és un èxit aconseguir un segon 
batxillerat en aquest Institut i poder tirar endavant aquest projecte. 
 
El senyor Marín comenta que si el senyor Llovet diu que en una modificació 
aprovada al Ple anterior hi ha aquests diners previstos per aquestes obres, que 
evidentment no ho dubta, no entén per què en aquesta proposta que va aprovar la 
Junta es diu clarament que no hi ha consignació pressupostària, ja que manifesta 
que la competència per aprovar aquests projectes és del Ple municipal quan no 
constin al pressupost de la corporació. Pregunta, doncs, si és un error. 
 
El senyor Llovet explica que no és un error. Cal recordar que la totalitat del 
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pressupost del projecte és de 29.321 euros si se sol·licités a una empresa externa, 
però com que es fa internament, el cost del projecte és de 14.500-14.800 euros, 
que és l’import que es va aprovar en una modificació del mes de maig. És a dir, hi 
ha diners per fer la part d’obra que els toca, però no hi ha prou diners per fer una 
licitació si l’obra s’hagués de fer amb una empresa externa, ni tampoc tindrien 
temps de tirar-la endavant si el que volen és tenir l’obra enllestida aquest mes de 
setembre. 
 
El senyor Marín recorda que també ha preguntat per què la majoria de projectes 
s’encarreguen a empreses externes. 
 
El senyor Llovet explica que no fa pas massa, l’Ajuntament comptava amb dues 
arquitectes, una de les quals va haver de plegar perquè no se li podia renovar el 
contracte. Abans d’això hi havia hagut fins a tres aparelladors i ara actualment es 
compta amb una arquitecta i una aparelladora. Ara s’ha incrementat la presentació 
de llicències d’obres menors i majors i aquesta feina, juntament amb la que fa 
referència als pressupostos participatius, és la principal d’aquestes dues persones. 
Així, doncs, queda clar que estan mancats de personal, amb relació al volum que hi 
ha de feina. I també cal tenir en compte que la partida pressupostària destinada a 
treballs externs d’aquestes característiques és la mateixa que fa dos i tres anys. 
 
8.- NOMENAMENT REPRESENTANT TITULAR DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC 
AL CONSELL DE GOVERN DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE RÀDIO CANET 
 
Atès que en data 30 de juliol de 2016 es va acordar nomenar com a representant 
titular del grup municipal del PSC al Consell de Govern de l’Organisme Autònom de 
Ràdio Canet, la senyora Mercè Martínez Arañó, tal i com es transcriu a continuació: 
 

PRIMER.- Nomenar els membres (president, vicepresident i vocals) que composaran 
el consell de govern de l’organisme autònom Ràdio Canet, d’acord amb les 
designacions efectuades per cadascuna de les formacions polítiques amb representació 
municipal:  
 
I. President: L’alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar, senyora Blanca Arbell 
Brugarola. 
 
II. Vicepresident: Jesús Marín i Hernàndez. 
 
III. 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. 
Per CIU: 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 David Espinosa, 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 el senyor Gabi Iborra, 
com a suplent. 
Per la CUP: el senyor Marc Jiménez com a titular, i el senyor Àlex Gallardo, com a 
suplent. 



Ref: S/iu 

 
89 

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 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Vist l’escrit presentat per la senyora Mercè Martínez Arañó al registre de 
l’Ajuntament en data 23 de juny, amb número 4116, mitjançant el qual 
manifestava la voluntat de deixar de ser representant titular del grup municipal del 
PSC en aquest Consell de Govern. 
 
Vist el correu electrònic, de data 12 de juliol de 2017, de la portaveu del grup 
municipal del PSC en el qual comunicava que es nomeni el senyor Antonio 
Hernández Luna com a nou representant titular del seu grup municipal al Consell de 
Govern de l’Organisme Autònom Ràcio Canet. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol 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 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.- Deixar sense efecte el nomenament de la senyora Mercè Martínez Araño 
com a representant titular del grup municipal del PSC al Consell de Govern de 
l’Organisme Autònom de Ràdio Canet. 
 
SEGON.- Nomenar el senyor Antonio Hernández Luna com a representant titular 
del grup municipal del PSC al Consell de Govern de l’Organisme Autònom de Ràdio 
Canet. 
 
TERCER.- Notificar aquests acords a les persones interessades. 
 
9.- APROVACIÓ ADHESIÓ DE LA CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I 
MONTANER A L’INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM) 
 
Atès que el Consell Internacional de Museus (ICOM) és una organització 
internacional de museus i professionals, dirigida a la conservació, el manteniment i 
la comunicació del patrimoni natural i cultural del món, present i futur, tangible i 
intangible. 
 
Atès que l’ICOM és una organització no governamental (ONG), creada el 1946, que 
manté una relació formal amb la UNESCO i té estatus d'òrgan consultiu del Consell 
Econòmic i Social de les Nacions Unides. 
 
Atès que les activitats de l'ICOM responen a les necessitats dels professionals dels 
museus i se centren en temes com la cooperació i intercanvi professional, la 
divulgació dels conceptes bàsics sobre el món dels museus i major atenció al públic, 
la formació del personal, la millora dels estàndards professionals, la defensa de 
l'ètica professional, la preservació del patrimoni i la lluita contra el tràfic il·lícit dels 
béns culturals  
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Atès que la pedra angular de l'ICOM és el seu Codi Deontològic per a Museus on 
estableix les normes mínimes de conducta i l’exercici de la professió per als museus 
i el seu personal. 
 
Atès que la Casa museu Lluís Domènech i Montaner presenta la vida familiar de 
l’arquitecte, el seu arrelament al municipi i també la vida professional. Està format 
per dos edificis històrics restaurats i museïtzats i una sala annexa que els 
comunica, com són la Masia Rocosa (masia rural del segle XVII), la Casa Domènech 
(edifici de 1910 reformat per LLDM) i la Sala Jardí (sala d’exposicions temporals, 
1989).  
 
Atès que la Casa museu compta amb tres treballadors fixos, un coordinador, una 
guia-administrativa i un conserge i també compta amb una xarxa de col·laboradors 
externs per a guiatges i muntatges d’exposicions. 
 
Atès que la Casa museu Lluís Domènech i Montaner va fer la sol·licitud d’ingrés a la 
secretaria general de l’ICOM al desembre de 2012 i va ser acceptada l’any següent 
a la reunió del Comitè executiu del Comitè Espanyol.  
 
Atès que es creu necessari i convenient que la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner formi part de l’ICOM per tal de tenir un marc de referència sectorial en la 
seva pràctica professional.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica municipal de Cultura de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, senyora Mercè Valls Melendres, el qual es transcriu a continuació: 
 

Mercè Valls Melendres, tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la ratificació de l’ingrés de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner a 
l’International Council of Museums (ICOM), emet el següent: 
 
INFORME 
 
Primer.- El Consell Internacional de Museus (ICOM) és una organització internacional 
de museus i professionals, dirigida a la conservació, manteniment i comunicació del 
patrimoni natural i cultural del món, present i futur, tangible i intangible 
 
L’ICOM és una organització no governamental (ONG), creada el 1946, que manté una 
relació formal amb la UNESCO i té estatus d'òrgan consultiu del Consell Econòmic i 
Social de les Nacions Unides. 
 
Les activitats de l'ICOM responen a les necessitats dels professionals dels museus i se 
centren en els següents temes: 
 
- Cooperació i intercanvi professional 
- Divulgació dels conceptes bàsics sobre el món dels museus i major atenció al públic 
- Formació del personal 
- Millora dels estàndards professionals 
- Defensa de l'ètica professional 
- Preservació del patrimoni i lluita contra el tràfic il·lícit dels béns culturals  
 
La pedra angular de l'ICOM és el seu Codi Deontològic per a Museus. En ell 
s'estableixen les normes mínimes de conducta i exercici de la professió per als museus 
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i el seu personal. En afiliar-se amb l'organització, els membres d'ICOM es 
comprometen a complir aquest Codi. 
 
El Codi deontològic de l’ICOM es resumeix en els següents punts: 
 
1. Els museus conserven, interpreten i promouen aspectes del patrimoni natural i 

cultural de la humanitat: Posició institucional, Recursos físics, Recursos financers, 
Personal. 

2. Els museus que custodien les col·leccions les conserven per al benefici de la 
societat i el seu desenvolupament: Adquisició de col·leccions, baixa de 
col·leccions, protecció de les col·leccions. 

3. Els museus posseeixen informació primordial per poder establir i aprofundir en els 
coneixements: Testimonis primordials, recollida d'obres i investigació. 

4. Els museus permeten valorar, gaudir, comprendre i gestionar el patrimoni natural 
i cultural: Presentació i exposició, altres recursos,  

5. Els recursos dels museus ofereixen oportunitats per a altres serveis públics i 
beneficis: Serveis d'identificació. 

6. Els museus treballen conjuntament amb les comunitats de les quals provenen les 
col·leccions, com també amb les comunitats a les quals ofereixen els seus serveis: 
Procedència de les col·leccions, respecte a les comunitats a les quals es presten 
serveis. 

7. Els museus treballen d'acord amb la llei: Marc legal. 
8. Els museus actuen amb professionalitat: Conducta professional i conflictes 

d'interessos. 
 
Segon.- La Casa museu Lluís Domènech i Montaner presenta la vida familiar de 
l’arquitecte, el seu arrelament al municipi i també la vida professional. Està formada 
per dos edificis històrics restaurats i museïtzats i una sala annexa que els comunica. 
Són la Masia Rocosa (masia rural del segle XVII), la Casa Domènech (edifici de 1910 
reformat per LLDM) i la Sala Jardí (sala d’exposicions temporals, 1989). Amb una 
superfície útil de 799m2, es destina públic 595m2, la resta són oficines, dipòsits i 
magatzem. Compta amb tres treballadors fixes: coordinador, guia-administrativa i 
conserge. I també compta amb una xarxa de col·laboradors externs per a guiatges i 
muntatges d’exposicions. 
 
La Casa museu LLDM va renovar la seva museografia l’any 2011, amb un format 
totalment didàctic, audiovisuals i cartel·les explicatives, tot en quatre idiomes: català, 
castellà, anglès i francès. Tenim un programa extens d’accessibilitat als continguts per 
tots els públics, per a minusvàlids físics a traves d’un mòdul multi sensorial, un 
programa per a la comunitat sorda oralista a través d’una aplicació amb continguts 
transcrits en llengua de signes, i el personal de sala està format per fer visites a la 
comunitat invident. 
 
Aproximadament s’han consolidat 6.000 visitants l’any que participen de l’exposició 
permanent, de les exposicions temporals (2 a l’any) i de les diferents rutes i activitats 
que es programen, totes relacionades amb Lluís Domènech i Montaner, el modernisme 
o la història i el patrimoni de Canet.  
 
El fons de la Casa museu està format per 705 peces, escultures i guixos d’Eusebi 
Arnau, de Pau Gargallo, de Mèlida. ceràmica original dissenyada per LDM, vitralls, forja 
i tèxtil, mobiliari original de la Casa Domènech i de la Masia Rocosa, manuscrits i 
dibuixos, plaques fotogràfiques. I des de l’any 2010 el fotògraf Eugeni Forcano, Premi 
Nacional de Fotografia de 2012, Creu de Sant Jordi (2012) i Medalla d’or de la Ciutat 
de Barcelona (2009) va fer una donació d’una selecció de les seves fotografies que 
formen part del patrimoni que serva la Casa museu. 
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El fons de la Casa museu està registrat i documentat amb l’aplicació informàtica 
Musem Plus i tenim un servei de conservació preventiu externalitzat. Participem 
anualment al programa de restauracions i documentació de la Xarxa de Museus de la 
Diputació de Barcelona.  
 
La Casa museu forma part de la Ruta Europea del Modernisme des de l’any 2007, és 
membre de la Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona des de l’any 2002 i 
membre de l’ICOM des de l’any 2013.  
 
La Casa museu LDM té relació amb diferents museus per intercanvis i préstecs, alguns 
d’ells són: Museu Abelló de Mollet, Museu Jaume Morera de Lleida, Museu nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC), Casa museu Verdaguer, Museu del Modernisme, Museus 
d’Arenys de Mar, entre d’altres. 
 
Tercer.- La Casa museu Lluís Domènech i Montaner va fer la sol·licitud d’ingrés a la 
secretaria general de l’ICOM al desembre de 2012 i va ser acceptada l’any següent a la 
reunió del Comitè executiu del Comitè Espanyol. Aquesta sol·licitud i la seva acceptació 
orienten la pràctica professional i les directrius que regeixen la Casa museu, que es 
referencien al codi deontològic que proposa l’ICOM. Formar part de l’ICOM exigeix 
satisfer una quota anual de soci, que per a l’any 2017 és de 350€. 
 
Quart.- Les dades generals:  
 
Maison de l'UNESCO 
1, rue Miollis 
75732 Paris cedex 15 
France 
Tel: +33 (0) 1 47 34 05 00 
Fax: +33 (0) 1 43 06 78 62 
Mail: secretariat@icom.museum 
 
Dades a Espanya:  
Comitè Espanyol de l'ICOM 
Museu d'Amèrica 
Avda Reis Catòlics, 6 
28040 Madrid 
Espanya 
Telèfon: 915431820 
Mail: info@icom-ce.org 
 
Per tot el que aquí s’exposa es creu necessari i convenient que la Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner formi part de l’ICOM per tal de tenir un marc de referència 
sectorial en la seva pràctica professional.  
 
Aquest és el meu informe que signo i derivo a criteri superior. 
 

Atès que hi ha consignació pressupostària suficient al pressupost per a l’exercici 
2017, d’acord amb la retenció de crèdit 0268. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol de 
2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura i 
Hisenda, s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
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PRIMER.- Aprovar l’adhesió de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet 
de Mar a l’International Council of Museums (ICOM), d’acord amb l’informe emès 
per la tècnica municipal de Cultura, transcrit en el cos d’aquesta proposta. 
 
SEGON.- Aprovar la despesa de 350 euros, en concepte de quota anual a l’ICOM, 
consignada a la partida pressupostària 31 33400 22609 (RC número 0268). 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa per signar tots els documents que siguin 
necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’International Council of Museums (ICOM) i a la 
Intervenció i al Tresoreria municipals. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, 
com tothom ja sap, la Casa museu Lluís Domènech i Montaner està dedicada a la 
conservació, el manteniment i la difusió de la memòria, la figura i l’obra d’aquest 
arquitecte. Des de l’any 2011 s’ha involucrat en un procés de museografia, compta 
amb uns 5.000 visitants anuals aproximadament, té un fons de 700 peces i un 
servei de conservació preventiu d’aquestes obres amb un programa de restauració i 
documentació que ofereix la Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona, en la 
qual la Casa museu està inscrita. Això a banda, la Casa museu presenta un 
calendari estable d’exposicions, dues a l’any, forma part de la Ruta del Modernisme 
i ha col·laborat amb diferents museus, com el MNAC, i en breu establiran una 
relació amb el Museu de la Garrotxa i la Casa museu Masó. Per tant, donada la 
importància d’aquest actiu cultural, consideren molt interessant que un Museu com 
aquest s’adhereixi a l’ICOM. L’adhesió pròpiament dita es va dur a terme l’any 2012 
i es va formalitzar l’any 2013. El que havia quedat pendent era l’aprovació per part 
del Ple municipal d’aquesta adhesió i és el que es pretén avui amb aquesta 
proposta. 
 
10.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ 
ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES, 
VETLLADORS I MOBILIARI AUXILIAR A CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 30 de març de 2017, va 
aprovar els acords següents: 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de les 
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, que es 
transcriu en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el 
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament 
sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació al BOP. 
 
TERCER.- Aprovada definitivament, aquesta modificació es publicarà íntegrament en 
el BOP i entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci 
en el tauler de la corporació i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el 
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qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 

 
Atès que aquesta modificació es va sotmetre a informació pública per un termini de 
30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments, des de l’endemà de la publicació 
de l’anunci d’aquests acords al BOP, això és fins al dia 30 de maig d’enguany. 
L’aprovació d’aquesta modificació també es va publicar ala DOGC, el Punt Avui, al 
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública es va presentar una manifestació de 
desacord amb la proposta de modificació d’aquesta Ordenança per part dels 
senyors AM CP i JFC, registrada d’entrada en data 25 d’abril de 2017, amb el 
número de registre 2378. 
 
Atès que durant aquest mateix termini d’exposició pública es va presentar, per part 
dels mateixos senyors AMCP i JFC, un escrit d’al·legació a aquesta aprovació, 
registrada d’entrada en data 25 de maig de 2017, amb el número de registre 3089. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyera municipal i la TAG d’Urbanisme, el qual es 
transcriu a continuació: 

 
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS 
  
ASSUMPTE: Al·legacions a l’aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança 
reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de 
Mar. 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- En data 5/01/2012 es publica al BOPB l’anunci d’aprovació definitiva de 
l’Ordenança municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i 
mobiliari auxiliar. 
 
II.- El Ple de l'Ajuntament de Canet de Mar, en la sessió de data 30/03/2017, adopta 
l'acord d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les 
autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar. 
 
III.- L’acord d’aprovació inicial és publicat al DOGC núm. 7347, de 10/04/2017, al 
BOPB del dia 11/04/2017, al web i al tauler d’anuncis municipals. 
 
IV.- En data 25/04/2017 RE2378, la senyora AMCP i el senyor JFC presenten un escrit 
on manifesten diverses queixes relacionades amb l’autorització per a una terrassa 
concreta i anuncien la propera presentació d’un escrit d’al·legacions. 
 
V.- Durant el tràmit d’informació pública ha estat presentada una única al·legació, per 
part de la senyora AMCP i el senyor JFC, en data 25/05/2017 RE3089.  
 
 
 
 
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS: 
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PRIMER.- A la primera al·legació es manifesta que l’objecte que es recull a 
l’ordenança no és prou ampli, puix que amb la seva aplicació només es persegueix la 
protecció, manteniment i millora de la imatge del municipi. Segons l’opinió dels 
interessats, la finalitat fonamental d’aquesta ordenança hauria d’ésser “possibilitar de 
forma real i efectiva la conciliació dels drets i interessos als que afecta l’Ordenança.” 
 
Cal dir al respecte que a l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals, en data 
3/03/2017, ja es feia referència a aquests objectius en els termes següents: 
 

D’altra banda, d’ençà de la seva aprovació i fins al dia de la data, si bé és cert que 
amb l’aplicació d’aquesta ordenança s’ha fet possible la instal·lació de terrasses i 
vetlladors de manera regularitzada, impulsant l’ús ordenat i racional del paisatge 
urbà, com a instrument decisiu per a la conservació de l’entorn, també és veritat 
que encara es pot anat un pas més enllà en la protecció, el manteniment i la millora 
dels valors fonamentals d’aquest paisatge i la imatge del municipi de Canet de Mar. 
 
És per aquesta raó que es fa necessari analitzar i redefinir les condicions d’ocupació 
de les terrasses i vetlladors, de manera que es millori l'espai públic per a la 
convivència de la ciutadania, es promogui un poble accessible i inclusiu i es preservi 
la seguretat i la integritat dels béns públics i privats afectats, amb especial atenció 
a l’important patrimoni arquitectònic que es troba repartit per tot el municipi. 
 
En aquest sentit, i des del punt de vista de l’accessibilitat, es podria valorar la 
possibilitat de modificar els perímetres d’ocupació de les terrasses en aquells punts 
del municipi, com ara la Riera Sant Domènec (Bé amb protecció urbanística 
ambiental inclòs dins el Catàleg de patrimoni i elements d’interès històric i artístic 
de Canet de Mar), on conflueixen gran quantitat de vianants i d’activitats de 
restauració. 

 
Es considera procedent, doncs, acceptar aquesta al·legació i introduir un nou apartat 
dins l’article 3 de l’ordenança, relatiu als “Principis generals sobre la utilització de la via 
pública”, que especifiqui que les condicions d’ocupació de les terrasses i vetlladors es 
regularà de manera que es millori l'espai públic per a la convivència de la ciutadania, 
es promogui un poble accessible i inclusiu i es preservi la seguretat i la integritat dels 
béns públics i privats afectats, amb especial atenció a l’important patrimoni 
arquitectònic que es troba repartit per tot el municipi. 
 
SEGON.- A la segona al·legació s’afirma que han estat observades algunes 
contradiccions internes entre normes del mateix text, si bé no s’esmenta ni s’especifica 
de quines contradiccions es tracta, i s’hi plantegen un seguit de suggeriments. 
 
a) En referència concreta al primer apartat de l’article 5 “Condicions genèriques”, es 
suggereix que es vinculi la concessió de l’autorització municipal a la categoria de 
l’establiment; d’aquesta manera, a criteri dels al·legants, es “facilitaria tant la decisió 
sobre l’ocupació i característiques de la terrassa, com l’efectiu control i supervisió del 
correcte exercici de l’activitat en funció de la categoria de l’establiment”. 
 
Val a dir que, segons el que preveu l’article 5.1 de l’ordenança, ja es preveu una 
vinculació entre la categoria de l’establiment i l’autorització per a l’ocupació de la via 
pública, de manera que només poden sol·licitar i obtenir autorització per a la 
instal·lació d’una terrassa a la via pública els titulars d’activitats de restauració o 
similars.  
 
Cal tenir en compte que aquest tipus d’activitats ja se sotmeten als controls 
corresponents d’acord amb la normativa reguladora, que ve determinada per la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
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l’activitat econòmica, la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i l’Ordenança 
d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de Canet de Mar. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
b) Pel que fa els apartats 2n i 3r del mateix article 5, s’assenyala manca de concreció 
i s’estima necessari concretar en aquest article quin ha de ser l’espai lliure de via 
pública suficient per al pas de persones amb mobilitat reduïda. 
 
L’article 5, com ja s’apunta al seu títol, regula de manera genèrica les condicions 
d’instal·lació de terrasses i vetlladors a la via pública. L’aspecte a què fa referència 
l’escrit d’al·legacions presentat ja ve regulat de manera detallada a l’article 6: 
 

“3. L’amplada mínima de la vorera per a la instal·lació d’una terrassa haurà de ser 
de 3 metres, podent-se contemplar casos especials d’acord amb els criteris de 
preservació de seguretat vial, amb informe previ de la policia local. 
 
4. L’alineació de les terrasses i vetlladors seguirà una línia lògica i ordenada, de 
manera que es respecti una zona lliure pel pas de vianants, mesurats des de la 
façana de l’establiment, no inferior al 50 per cent de l’ample total de la vorera, amb 
un mínim de 1,50 metres. 
 
En les voreres de la Riera Sant Domènec la zona lliure de pas per vianants 
mantindrà un espai mínim de 2 metres mesurats des de la façana. 
 
Per tant, totes les terrasses es retiraran de la façana per permetre el màxim d’espai 
lliure pels vianants. 
 
5. La profunditat màxima dependrà en cada cas depenent de l’amplada de la zona a 
ocupar. 
 
6. De manera excepcional, per raons de dinamització de determinats entorns 
urbans degudament motivades, es podrà autoritzar la instal·lació en llocs propers a 
l’establiment. En el cas de places o passeigs centrals, l’autorització permetrà 
l’ocupació del tram de sòl situat davant del propi establiment. Excepcionalment pot 
autoritzar-se una ocupació longitudinal major quan l’esmentada ocupació sigui 
compatible amb els usos existents. En tot cas, sempre es respectarà la zona lliure 
pel pas de vianants de com a mínim 1,5 metres. 
 
7. En els carrers, passatges, etc., amb una amplada menor de 3 metres no 
s’autoritzarà cap tipus d’ocupació, ni tan sols l’emmagatzematge.” 

 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
c) El següent suggeriment consisteix en l’establiment d’un sistema de marcatge del 
perímetre de via pública a ocupar per cadascuna de les terrasses, que sigui permanent 
i no susceptible d’alteració com, per exemple, pintant els quatre angles al terra. 
 
L’article 5.4 de l’ordenança estableix el següent: 
 

“4. L’Ajuntament podrà acotar els límits de la superfície autoritzada amb els mitjans 
que cregui més oportuns segons les característiques de cada carrer. Els sol·licitants, 
per la seva banda, podran acotar aquesta ocupació mitjançant fites fixes (elements 
barrera, jardineres, etc.), que no es podran ancorar en cap cas al terra.” 
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El sistema de marcatge emprat actualment consisteix en cinta adhesiva justament per 
evitar que la via pública resti, de manera permanent, amb les marques corresponents 
a autoritzacions els perímetres de les quals, per raons diverses, poden ser objecte de 
modificació.  
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
d) Un altre suggeriment, referit als apartats 4 i 5 de l’article 5 de l’ordenança, és 
concretar les distàncies a elements del mobiliari urbà. 
 
Aquesta concreció que es demana ja es troba contemplada a l’apartat 6 del mateix 
article, amb la previsió següent: 
 

“6. La col·locació de terrasses, vetlladors i d’altres, haurà de mantenir una 
separació respecte a d’altres elements de la via pública en els següents termes: 
 
- Escossells dels arbres o elements d’enllumenat públic: 0,20 m 
- Vorada del carrer: 0,20 m 
- Bústies, bancs, cabines, quioscos ONCE, passos de vianants, elements 

d’informació-propaganda, guals de vehicles: 0,70 m 
- Elements de senyalització: 1,00 m 
- Marquesines de transport públic: 2,00 m 
- Carril bici: quan a la vorera on es vulgui ubicar la terrassa i/o vetllador hi hagi 

un espai reservat per al carril bici, per a la determinació de l’amplada 
d’aquesta s’haurà de descomptar l’amplada del carril bici.” 

 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
e) Es suggereix “...que s’afegeixi alguna clàusula genèrica respecte del control de 
l’obligació d’escombrar i fregar a diari, i no només l’estricte espai d’ocupació de la 
terrassa, sinó els entorns de la mateixa que puguin veure’s afectats per la utilització 
de la terrassa.” 
 
Aquest aspecte està contemplat a l’apartat 7 del mateix article 5: 
 

“7. L’espai autoritzat i la seva zona d’influència hauran de mantenir-se en perfectes 
condicions d’higiene i neteja, amb l’obligació d’escombrar i fregar a diari.” 

 
Pel que fa el control del compliment d’aquesta obligació a què fa referència el 
suggeriment, l’Administració ja disposa dels mecanismes generals de control del 
compliment de la legislació vigent, entre la que es troba inclosa l’ordenança objecte del 
present informe, ja sigui a través d’inspeccions d’ofici per part dels tècnics municipals, 
a instància de part, o a través dels controls rutinaris que efectuen els agents de la 
Policia Local en la seva tasca diària a les vies públiques del municipi. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
f) Es suggereix l’extensió de la prohibició expressa de recolzar, lligar o ancorar 
qualsevol element de les terrasses no només al mobiliari urbà, sinó també a elements 
de titularitat privada. 
 
Atès que aquest aspecte no s’havia contemplat inicialment a l’ordenança, es considera 
oportú incorporar aquest suggeriment per tal de protegir, no només els elements 
urbans que hi pot haver a la via pública, sinó també els immobles, tant públics com 
privats, propers a les terrasses i les seves instal·lacions. 
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TERCER.- A la tercera al·legació es fa referència a l’article 6 de l’ordenança, relatiu a 
terrasses i vetlladors sobre voreres i espais exclusivament per vianants. 
 
a) En primer lloc, els interessats manifesten el seu desacord amb la supressió de 
l’exigència d’obtenir l’autorització del propietari de la finca veïna a l’establiment que 
instal·li la terrassa, argumentant que “... cal tenir també en compte els interessos 
privats i la supressió d’aquesta autorització, a criteri d’aquesta part, dificulta la 
necessària conciliació dels interessos en joc als que s’ha vingut fent esment, ja que 
aquesta autorització és l’únic instrument de que disposen els propietaris afectats per 
defensar els incompliments relatius a excessos d’ocupació permesa, a incompliment de 
distàncies entre el mobiliari de les terrasses i les finques privades. 
 
Al respecte, cal aclarir que les llicències per a l’ocupació del domini públic són 
normalment discrecionals, el que proporciona un cert marge per tal que l’autoritat, 
havent valorat una situació, decideixi com fer exercici de les seves potestats en un cas 
concret. Aquesta llibertat, de tota manera, no excedeix els límits de la Llei, sinó que 
respon als principis que aquesta hagi establert i s’ha d’emprar sempre en favor de la 
legalitat vigent i de l’interès general. 
 
La potestat discrecional ha de respondre a determinats elements fonamentals, que 
són: el seu exercici en un marc ben definit; la competència d’un determinat òrgan; els 
seus objectius, que sempre han de girar al voltant de la consecució de finalitats 
públiques. 
 
No obstant, no s’ha de confondre el concepte de discrecionalitat amb el d’arbitrarietat, 
puix que es tracta de dues categories oposades. La primera representa un cert grau de 
llibertat dins d’una sèrie de possibilitats establertes per la Llei, i fent ús d’un criteri 
responsable i informat. Al contrari, els actes arbitraris s’associen a capricis propis de 
l’abús de poder, que van en contra dels principis constitucionals. 
 
Partint d’aquests principis, és obvi que la potestat d’autoritzar o d’impedir la utilització 
privativa de l’espai públic ha de recaure només en l’Administració, sense que pugui 
quedar en mans dels particulars.  
 
En cas contrari, és a dir, si s’introduís el suggeriment efectuat i, en conseqüència, 
s’exigís al sol·licitant de l’autorització el permís del propietari de la finca veïna, 
s’estaria deixant en mans dels interessos privats la facultat de permetre o impedir l’ús 
del domini públic. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
b) Tot seguit es manifesta que es considera que caldria suprimir la possibilitat 
d’instal·lació de terrasses o vetlladors davant de sortides d’emergència, per raons de 
seguretat. 
 
Atès que, arran del suggeriment formulat, s’ha detectat un error en la redacció, es 
considera pertinent modificar-la, en el sentit d’impedir, en tot cas, la instal·lació de 
terrasses o vetlladors davant de sortides d’emergència. 
 
En conseqüència, s’accepta el suggeriment. 
 
c) Se suggereix incloure de forma expressa la prohibició d’instal·lació de terrasses i 
vetlladors davant d’accessos a finques de titularitat privada, per raons de seguretat. 
 
Aquest aspecte es contempla a l’article 6.6, on es delimita una zona lliure per a les 
sortides dels immobles, amb la previsió següent: 
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“6. De manera excepcional, per raons de dinamització de determinats entorns urbans 
degudament motivades, es podrà autoritzar la instal·lació en llocs propers a 
l’establiment. En el cas de places o passeigs centrals, l’autorització permetrà 
l’ocupació del tram de sòl situat davant del propi establiment. Excepcionalment pot 
autoritzar-se una ocupació longitudinal major quan l’esmentada ocupació sigui 
compatible amb els usos existents. En tot cas, sempre es respectarà la zona lliure pel 
pas de vianants de com a mínim 1,5 metres.”  

 
D’altra banda, segons es recull al tercer paràgraf de l’apartat 4 del mateix article, totes 
les terrasses es retiraran de les façanes per permetre el màxim d’espai lliure pels 
vianants. 
 
Es proposa la desestimació del suggeriment, per innecessari. 
 
d) Els al·legants consideren inconcret l’apartat 5 de l’article 6, relatiu a la profunditat 
màxima que podran ocupar les terrasses, i suggereixen l’establiment d’uns criteris de 
determinació d’aquesta profunditat, si bé no aporten cap orientació sobre quines 
podrien ser aquestes pautes. 
 
Un cop estudiada aquesta possibilitat, es considera que no és possible definir uns 
criteris relatius a la profunditat màxima que poden ocupar les terrasses dels 
establiments, puix que aquest paràmetre pot variar en funció de les característiques de 
l’espai a ocupar. D’altra banda, no té sentit intentar recollir tota la casuística que es 
pot arribar a donar en un municipi. 
 
Es proposa la desestimació del suggeriment, per no suposar cap proposta de millora en 
el redactat de l’ordenança ni en la gestió de les autoritzacions que s’hi regulen. 
 
e) En referència a l’apartat 6 del mateix article, els al·legants estimen insuficient un 
pas de vianants d’un mínim d’1,5 metres. 
 
Aquest aspecte ve regulat per la normativa estatal recollida a la Ordre VIV/561/2010, 
d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació per a l‘accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats. Concretament, l’article 5 d’aquesta Ordre, relatiu a les condicions generals 
de l’itinerari accessible de vianants, defineix aquests itineraris com aquells que 
garanteixen l’ús no discriminatori i la circulació de forma autònoma i contínua de totes 
les persones. 
 
D’acord amb el que preveu l’art. 5.2 de l’Ordre esmentada, tot itinerari de vianants 
accessible haurà de complir, entre d’altres, els requisits següents: 
 

“a) Discorrerà sempre de manera confrontant o adjacent a la línia de façana o 
element horitzontal que materialitzi físicament el límit edificat a nivell del sòl. 
 
b) En tot el seu desenvolupament posseirà una amplada lliure de pas no inferior a 
1,80 m, que garanteixi el gir, encreuament i canvi de direcció de les persones 
independentment de les seves característiques o manera de desplaçament.” 

 
L’apartat 6 del mateix article afegeix l’excepció següent:  
 

“6. Excepcionalment, en les zones urbanes consolidades, i en les condicions previstes 
per la normativa autonòmica, es permetran estrenyiments puntuals, sempre que 
l'amplada lliure de pas resultant no sigui inferior a 1,50 m.” 

 
A la vista d’aquesta regulació, i atenent al caràcter temporal que ostenta l’ocupació de 
la via pública amb terrasses i vetlladors, s’ha optat per establir una amplada lliure de 
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pas mínima d’1,50 metres, si bé a la Riera Sant Domènec, on conflueixen gran part de 
l’activitat de restauració amb un nombre de vianants superior al d’altres carrers del 
municipi, s’ha optat per ampliar aquesta superfície mínima als 2 metres, superant el 
1,80 que preveu l’Ordre estatal. 
 
Per les raons que s’acaba d’exposar, es proposa la desestimació del suggeriment. 
 
f) Els al·legants consideren mancat de concreció l’apartat 8 de l’article 6, per 
contenir conceptes excessivament oberts, entenent que procediria la seva supressió i 
una major concreció dins l’apartat 6. 
 
L’apartat 6 de l’article 6 pretén regular la possible ocupació longitudinal major de les 
terrasses respecte el que és l’ample de l’establiment, en canvi l’apartat 8 està pensat 
per a la regulació de terrasses situades en zones àmplies com podria ser, per exemple, 
la plaça Universitat, en la que no es té en compte el propi establiment sinó l’espai, en 
conjunt, on està ubicat, per tal que l’ocupació de la terrassa sigui compatible amb l’ús 
públic d’aquest espai, així com l’accés dels vehicles d’emergència. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
QUART.- A la quarta al·legació es fa referència a l’article 7 de l’ordenança, relatiu a 
terrasses i vetlladors sobre calçada o carreres de plataforma única. 
 
a) En primer lloc, els al·legants suggereixen concretar l’abast del concepte 
“excepcionalment” de l’apartat 1, per contenir conceptes indeterminats i perquè la 
seva aplicació pot perjudicar de forma significativa el trànsit de vehicles. 
 
L’article 11.b de la Llei 16/1991, de policies locals de Catalunya, estableix que 
correspon a les policies locals, en llur àmbit d’actuació, la funció d’ordenar, senyalitzar 
i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que determinen les normes de 
circulació. En aquest sentit, l’apartat 1 de l’article 7 de l’ordenança supedita 
l’autorització de col·locació de terrasses en zones de les vies públiques obertes al 
trànsit rodat a que es disposi de l’informe previ de la policia local, que és qui valorarà 
la possible incidència de la instal·lació terrassa en la normal circulació de vehicles i 
persones. 
 
A l’al·legació, com s’ha dit, es fa esment que l’aplicació d’aquest precepte pot 
perjudicar de forma significativa el trànsit de vehicles . Cal dir al respecte, d’una 
banda, que aquest apartat no ha canviat el seu contingut respecte la versió anterior de 
l’ordenança i, de l’altra, que la seva aplicació no havia generat cap tipus d’incidència, 
atès que les autoritzacions s’atorguen sempre, segons preveu el mateix article 7, previ 
informe de la Policia Local. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
b) Els interessats suggereixen que l’apartat 2 “... caldria que contemplés com a 
preceptiu l’informe de la policia local i, alhora, que condicionés aquest informe a 
l’efectiva i real adopció de les mesures tendents a establir les condicions de seguretat 
o tècniques addicionals.” 
 
Tant l’apartat 1 com l’apartat 2 de l’article 7 contemplen com a preceptiu l’informe 
previ favorable de la policia local per tal de poder autoritzar les ocupacions amb 
terrasses i vetlladors. 
 
En aquest informe previ, després de l’anàlisi acurat de cada situació concreta, és on es 
proposa a l’Alcaldia, òrgan competent per a la resolució, la imposició de condicions 
d’instal·lació a les autoritzacions, amb l’objectiu de garantir la seguretat. 
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Com ha quedat dit al punt SEGON.e) del present informe, un cop concedida cada 
autorització, es porta un control municipal per tal de garantir que l’ocupació es 
desenvolupa segons les condicions imposades a l’autorització, ja sigui a través 
d’inspeccions d’ofici per part dels tècnics municipals, a instància de part, o a través 
dels controls rutinaris que efectuen els agents de la Policia Local en la seva tasca diària 
a les vies públiques del municipi. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
c) En referència a l’apartat 4 del mateix article, els al·legants estimen que caldria fer 
referència a que els elements delimitadors regulats a l’apartat han de col·locar-se dins 
del perímetre de l’espai autoritzat com a terrassa. 
 
Aquest aspecte es contempla a l’article 5.3 de condicions genèriques de les terrasses, 
aplicable a totes les terrasses, tant les que estan regulades posteriorment de forma 
particular a l’article 6 com les de l’article 7, amb la previsió següent: 
 
“3. No podrà ésser ocupada més superfície que l’assenyalada en l’autorització que 
faculta, únicament, la instal·lació de taules, cadires, jardineres, tendals o similars que 
tindran caràcter de desmuntables. Les jardineres, para-sols, estufes, etc. estaran 
inclosos en el total de la superfície autoritzada” 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
d) A la quarta al·legació també es fa referència a l’article 8 de l’ordenança, relatiu a 
les característiques dels elements. En referència a aquest article es fa un suggeriment 
genèric en el sentit d’especificar que tots els elements de la terrassa han d’estar en tot 
moment dins de la zona autoritzada. 
 
Precisament aquest aspecte ja s’ha comentat en que ja està contemplat a l’article 5.3 
de condicions genèriques de les terrasses, aplicable a tots els elements de les 
terrasses, quan es diu que no es podrà ocupar més superfície que l’autoritzada. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
CINQUÈ.- A la cinquena al·legació es fa referència a l’article 9 de l’ordenança, relatiu 
als condicionants bàsics per a la instal·lació d’estufes a la via pública. Concretament, 
es manifesta que “... constitueix un contrasentit possibilitar la instal·lació d’estufes a la 
via pública, ja pel sol fet, recollit en el propi article, que l’ús d’estufes a la via pública 
va en contra dels més elementals criteris d’eficiència energètica i és que, de fet, 
constitueix una incongruència escalfar l’aire del carrer, generant pol·lució i despeses 
en energies contaminants, quan els criteris generals d’eficiència energètica imperants 
porten a situacions totalment contràries en les que, per exemple, s’arriben a conferir 
beneficis a aquells particulars que portin a terme actuacions que suposin un estalvi 
energètic.” 
 
En base al que s’exposa, se suggereix que es prohibeixi o desautoritzi expressament la 
instal·lació d’estufes a la via pública. En cas contrari, i de manera subsidiària, se 
suggereix que s’acoti i es defineixi les condicions d’instal·lació, donant compliment al 
que estableix la normativa vigent. 
 
En relació a aquest punt, es considera encertada l’al·legació i els arguments que s’hi 
exposen.  
 
Efectivament, dins la Instrucció Tècnica IT 1.2, relativa a l’exigència d’eficiència 
energètica, aprovada pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
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Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (BOE núm. 2047, de 29/08/2007), 
s’hi regula la climatització dels espais oberts de la manera següent: 
 

 “IT 1.2.4.6.4 Climatización de espacios abiertos 
 
La climatización de espacios abiertos sólo podrá realizarse mediante la utilización 
de energías renovables o residuales. No podrá utilizarse energía convencional 
para la generación de calor y frío destinado a la climatización de estos espacios.” 

 
D’acord amb el que s’expressa a l’Exposició de motius de l’esmentat reial decret, les 
mesures que aquest reglament preveu presenten una clara dimensió ambiental. D'una 
banda, contribueixen a la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats i, d'altra, 
afegeixen elements en la lluita contra el canvi climàtic. En el primer cas, es té en 
compte que els productes de la combustió són crítics per a la salut i l’entorn dels 
ciutadans. 
 
A la vista dels arguments exposats a l’escrit, i de la normativa esmentada, es 
considera ajustat a Dret recollir el suggeriment i incorporar l’exigència a què fa 
referència el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, relativa a la utilització 
d’energies renovables o residuals. 
 
Pel que fa el control posterior a la instal·lació, aquesta mesura quedaria sotmesa als 
mateixos controls municipals que la resta de condicionants que estableixi a cada 
autorització. 
 
SISÈ.- A la sisena al·legació es fa referència a l’article 11 de l’ordenança, relatiu a la 
retirada d’elements. 
 
a) En primer lloc es manifesta l’existència de possibles contradiccions existents en 
els seus apartats. 
 
Un cop estudiat en detall aquest article es considera que possiblement la redacció no 
és prou entenedora, podent donar lloc a interpretacions diverses, de manera que es 
proposa un nou redactat de diferents apartats del mateix per tal d’evitar les possibles 
contradiccions internes. 
 
En conseqüència, s’accepta el suggeriment. 
 
b) En referència a l’apartat 7 els al·legants proposen incloure la regulació de la 
reducció de la zona ocupada per raó de l’execució d’obres en edificis o solars de 
titularitat privada. 
 
En l’apartat 5 del mateix article ja es contemplava la retirada temporal de tots els 
elements d’una terrassa en determinades situacions o jornades especials, incloent 
entre elles les obres al carrer. Si bé és cert que no es detalla a què fa referència el 
concepte “obres al carrer”, s’entén que aquestes obres poden ser tant de titularitat 
pública com de titularitat privada, així com ser obres que afecten directament la via 
pública o bé a finques privades, però que és necessari disposar de la via pública lliure 
d’obstacles per poder realitzar les actuacions.  
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
SETÈ.- A la setena al·legació es fa referència a l’article 12 de l’ordenança, relatiu a la 
instal·lació elèctrica. 
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a) En primer lloc els al·legants proposen que es reguli de forma expressa l’afectació 
de façanes o elements constructius de titularitat privada per l’ancoratge o pel pas 
d’elements d’instal·lacions elèctriques. 
 
Aquest aspecte no ha de ser objecte de regulació, atès que la instal·lació a les façanes 
d’elements per al subministrament elèctric privat és una qüestió que queda dins 
l’esfera privada, sempre que es respectin les condicions d’instal·lació que recull la 
normativa reguladora. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
b) En referència a l’apartat 8 proposen que es concreti més què implica la instal·lació 
no fixa d’aparells o equips amplificadors o reproductors d’imatge, so o vibracions 
acústiques. Es manifesta “... mentre en el primer incís es prohibeix la seva instal·lació, 
en el segon incís s’autoritza la seva instal·lació en elements constructius orientats a la 
via pública, a condició que no siguin fixes”. 
 
Els al·legants pateixen una confusió en la lectura d’aquest apartat, puix que la 
instal·lació permanent d’aparells o equips amplificadors o reproductors d’imatge, so o 
vibracions resta sempre prohibida, segons consta a l’apartat 8 de l’article 12. 
 
A sensu contrario, se’n permet la instal·lació de manera puntual, no permanent. 
 
Quant al suggeriment que es reguli de forma concreta i específica els límits horaris i 
sonors que es podrien permetre a les instal·lacions no fixes d’aquests aparells, es 
considera innecessari, puix que hauran d’ajustar-se, pel que fa l’horari, a l’horari de 
funcionament de la terrassa i, pel que fa els límits sonors, venen limitats pel que 
disposa l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Canet de Mar. 
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
c) En la mateixa al·legació es proposa la supressió de l’article 13 per considerar-lo 
discrecional. 
 
En referència a aquest aspecte, i tal com ja s’ha esmentat al tercer punt d’aquest 
informe, cal aclarir que les llicències per a l’ocupació del domini públic són normalment 
discrecionals, el que proporciona un cert marge per tal que l’autoritat, havent valorat 
una situació, decideixi com fer exercici de les seves potestats en un cas concret. 
Aquesta llibertat, de tota manera, no excedeix els límits de la Llei, sinó que respon als 
principis que aquesta hagi establert i s’ha d’emprar sempre en favor de la legalitat 
vigent i de l’interès general. 
 
Com ha quedat dit, la potestat discrecional representa, un cert grau de llibertat dins 
d’una sèrie de possibilitats establertes per la Llei i, per tant, respon a determinats 
elements fonamentals, que són: el seu exercici en un marc ben definit; la competència 
d’un determinat òrgan; i, per últim, els seus objectius, que sempre han de girar al 
voltant de la consecució de finalitats públiques. 
 
Partint d’aquests principis, és obvi que la potestat d’autoritzar o d’impedir la utilització 
privativa de l’espai públic, així com de resoldre casuístiques especials ha de recaure 
només en l’Administració.  
 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
d) També en aquesta mateixa al·legació se suggereix que a l’apartat 5 de l’article 14 
s’estableixi l’obligació dels titulars de les activitats de fer front a les despeses que 
pugui suposar la realització de proves sonomètriques. 
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Aquest aspecte ve regulat per la normativa sectorial recollida a la Ordenança 
reguladora del soroll i les vibracions de Canet de Mar, en la qual ja es preveuen uns 
règims d’inspecció, control i sancionador per les molèsties per soroll. En concret, als 
articles 30.5 i 30.6 de l’esmentada ordenança s’estableix: 
 

“5. Les despeses ocasionades amb motiu de les actuacions d’inspecció que donin 
lloc a l’exigència de responsabilitats o a la imposició de sancions per infraccions 
d’aquesta ordenança poden ser reclamades al responsable o titular de la font 
emissora com a indemnització per danys causats. 
 
6. De la mateixa manera, les despeses ocasionades amb motiu de les actuacions 
d’inspecció ocasionades per denúncies manifestament infundades o reiterades 
sense que procedeixi cap exigència de responsabilitat o la imposició de sanció per 
infraccions d’aquesta ordenança poden ser reclamades al denunciant que doni lloc 
a l’actuació d’inspecció.” 

 
En conseqüència, es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
e) En relació als horaris (article 16), els al·legants consideren excessivament llarg el 
període de temporada d’estiu comprès entre el 20 de juny i el 20 de setembre, en el 
qual es permet un horari de tancament més flexible per les terrasses. 
 
El període comprès entre, aproximadament, el 15 de juny i el 15 de setembre de cada 
any és el període que l’Ajuntament de Canet de Mar considera estival, durant el qual 
es vol que es prestin tots els serveis de temporada d’estiu de manera ininterrompuda, 
per tal de donar un millor servei tant als residents al municipi, com als visitants 
ocasionals. 
 
En aquest sentit, està estipulat com a obligació en el plec de clàusules administratives 
particulars que regeixen les autoritzacions d’explotació dels serveis de temporada de 
les platges de Canet de Mar, que han de prestar el servei de manera ininterrompuda 
en el període comprès entre el 15 de juny i 15 de setembre. Així mateix, pel que fa al 
servei de prevenció i salvament a les platges, es detalla quin és aquest període per 
cadascun dels anys previstos en el plec de clàusules: per a l’any 2017, s’ha previst des 
del 19 de juny al 17 de setembre, i per al 2018, del 18 de juny al 16 de setembre. 
 
Pel que fa a les terrasses dels establiments de restauració, com a servei molt sol·licitat 
per la població (tant fixa com estacional), sobretot en període d’estiu, i per tal de 
mantenir la coherència amb la resta de serveis de temporada, s’ha aplicat el mateix 
criteri.  
 
En aquest cas, però, s’han fixat com a límits el període comprès entre el dia 20 de juny 
i el 20 de setembre de cada any, per tal d’establir unes dates fixes, amb la previsió 
que dins d’aquest període hi quedi inclòs sempre el cap de setmana en el transcurs del 
qual se celebra la Fira Modernista de Canet de Mar. Aquest certamen anual, que 
genera una gran afluència de visitants al nostre municipi, té lloc el cap de setmana 
posterior a la Diada de l’11 de setembre, i en alguna ocasió s’ha celebrat fins i tot el 
19 o 20 de setembre.  
 
En conseqüència, es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
f) En referència també als horaris (article 16), se suggereix “... incloure dins d’horari 
d’obertura i tancament les operacions de muntatge, desmuntatge i neteja, ja que en 
cas contrari, de ben segur que es produiran casos en els que, en empara en aquest 
període per muntatge, desmuntatge i neteja, el que en realitat es perllongarà serà 
l’horari d’obertura i tancament”. 
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A l’apartat 3 de l’article 16 ja es contempla el període de muntatge i desmuntatge de 
les terrasses de la manera següent: 
 

“3. En qualsevol cas es fixa una tolerància que en cap cas serà superior a 20 
minuts, per a la instal·lació i recollida i neteja de la zona ocupada per les 
terrasses.” 

 
Aquest període que es concedeix als titulars per al muntatge i desmuntatge de les 
terrasses, en cap cas els suposa l’obtenció d’una ampliació de l’horari d’obertura i 
tancament de les terrasses. 
 
La solució als casos que es poguessin donar en què, com afirmen els al·legants, els 
titulars de les autoritzacions aprofitarien el temps destinat a desmuntatge de la 
terrassa per allargar l’horari d’explotació, no es considera que hagi de ser la que 
s’apunta a l’escrit d’al·legacions: això seria equivalent a regular a l’ordenança el seu 
propi incompliment. La regulació correcta passa per preveure un règim sancionador, 
d’aplicació en cas que aquesta no es compleixi. 
 
En aquest sentit, a la mateixa ordenança reguladora de les terrasses es dedica un 
capítol sencer al règim disciplinari i sancionador, on es preveuen les inspeccions de 
control, així com les infraccions, entre les que s’inclou l’incompliment d’horari, i el seu 
règim sancionador. 
 
En conseqüència, es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per improcedent. 
 
No obstant, revisant l’article 16 de l’ordenança s’ha observat que la numeració dels 
seus diferents apartats no és correlativa, de manera que es proposa la rectificació de 
la numeració dels apartats de l’article. 
 
g) Per últim, els al·legants proposen incloure a l’articulat de l’ordenança mecanismes 
de d’inspecció i control que permetin garantir el compliment de la normativa. 
 
Tal com ja s’ha fet esment anteriorment, l’Administració ja disposa dels mecanismes 
generals de control del compliment de la legislació vigent, entre la que es troba inclosa 
l’ordenança objecte del present informe, ja sigui a través d’inspeccions d’ofici per part 
dels tècnics municipals, a instància de part, o a través dels controls rutinaris que 
efectuen els agents de la Policia Local en la seva tasca diària a les vies públiques del 
municipi. 
 
Així mateix, a l’article 23 de la mateixa ordenança ja preveu les tasques d’inspecció i 
control: 
 

“1. La Policia Local i els Serveis Tècnics Municipals podran inspecciona i fiscalitzar 
en qualsevol moment l’ús de l’espai autoritzat al titular de la llicència”. 

 
Es proposa la desestimació d’aquest suggeriment, per innecessari. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Un cop estudiades les al·legacions presentades a la proposta d’Ordenança reguladora 
de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar, durant 
el període d’exposició pública, es proposa la introducció de les modificacions següents: 
 
Article 3. Principis generals sobre la utilització de la via pública 
 
S’introdueix un nou apartat, que passarà a ser el núm. 1, amb el redactat següent: 
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“1. Les condicions d’ocupació de les terrasses i vetlladors es regularan de manera 
que es millori l'espai públic per a la convivència de la ciutadania, es promogui un 
poble accessible i inclusiu i es preservi la seguretat i la integritat dels béns públics 
i privats afectats, amb especial atenció a l’important patrimoni arquitectònic que 
es troba repartit per tot el municipi.” 

 
En conseqüència, els següents apartats seguiran la numeració corresponent. 
 
Article 5. Condicions genèriques 
 
Es modifica la redacció de l’apartat 10, de manera que allà on diu: 
 

“10. Els elements de la terrassa no es poden recolzar, lligar o ancorar a l’arbrat o 
als altres elements urbans.” 

 
Ha de dir: 
 

“10. Els elements de la terrassa no es poden recolzar, lligar o ancorar als 
elements urbans en general, a les façanes, tant públiques com privades, ni als 
seus elements (portes, finestres...).” 

 
Article 6. Terrasses i vetlladors sobre voreres i espais exclusivament per 
vianants 
 
Es modifica la redacció de l’apartat 2, de manera que allà on diu: 
 

“2. No es permet la instal·lació de terrasses o vetlladors al davant d’edificis 
públics, ni sortides d’emergències, si no és amb l’autorització prèvia municipal.” 

 
Ha de dir: 
 

“2. No es permet la instal·lació de terrasses o vetlladors al davant d’edificis 
públics, si no és amb l’autorització prèvia municipal, ni davant de sortides 
d’emergències.” 

 
 
 
Article 9. Condicionants bàsics per a la instal·lació d’estufes a la via pública 
 
Es modifica l’apartat 2, de manera que allà on diu: 
 

“2. En cas de ser estufes de gas propà (GLP), aquestes s’hauran d’adaptar a la 
normativa europea fixada en la Directiva 2009/142/CEE, de 16 de desembre, 
relativa a la proximitat de les legislacions dels Estats Membres que fa referència 
als aparells de gas o, en el seu cas, aquella que es trobi vigent en cada moment.” 

 
Ha de dir: 
 

“2. Les estufes hauran de ser de baix consum, respectuoses amb el medi ambient 
i utilitzar energies renovables o residuals. No podrà utilitzar-se energia 
convencional per a la generació de calor i fred destinat a la climatització de la via 
pública.” 

 
Es modifica l’apartat 4, de manera que allà on diu: 
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“4. L’estructura de les estufes ha d’anar protegida amb una carcassa o similar que 
impedeixi la manipulació d’aquells elements que emmagatzemin el gas.” 

 
Ha de dir: 
 

“4. L’estructura de les estufes ha d’anar protegida amb una carcassa o similar que 
n’impedeixi la manipulació dels seus elements per persones alienes.” 

 
Es modifica l’apartat 5, de manera que allà on diu: 
 

“5. Les estufes a col·locar hauran de ser de baix consum i l’opció que tingui més 
cura amb el medi ambient. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny 
dels elements que configuren la terrassa.” 

 
Ha de dir: 
 

“5. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny dels elements que 
configuren la terrassa.” 

 
Article 11. Retirada d’elements 
 
Es modifica l’apartat 1, de manera que allà on diu: 
 

“1. Quan la terrassa no estigui en funcionament, han de ser retirats i no es pot 
deixar a la via pública cap dels elements instal·lats (incloent les estufes, si n’hi 
ha), a excepció dels para-sols de grans dimensions i vetlladors, sobretot si tenen 
instal·lacions elèctriques que no puguin retirar-se. En aquest cas, s’hauran de 
plegar. Es permet que les jardineres que pel seu pes no puguin retirar-se, restin a 
la via pública, sempre que no obstaculitzin el pas dels vianants. També es permet 
guardar les taules i cadires de manera ordenada, apilada i reduint l’ocupació al 
màxim possible, sempre dins de la superfície autoritzada. En cas d’utilitzar 
cadenes o elements de ferro per lligar-les, es protegiran per evitar sorolls i 
molèsties als veïns.” 

 
Ha de dir: 
 

“1. Mentre la terrassa no estigui en funcionament, els seus elements podran 
romandre a la via pública de manera ordenada i reduint l’ocupació al màxim 
possible, dins la superfície autoritzada i sempre que no obstaculitzin el pas dels 
vianants.  
 
Les taules i les cadires hauran d’estar apilades i, els parasols i vetlladors, plegats. 
 
En cas d’utilitzar cadenes o elements de ferro per lligar els elements que 
romanguin a la via pública, es protegiran per evitar sorolls i molèsties als veïns.” 

 
S’elimina l’apartat 3. En conseqüència, els següents apartats seguiran la numeració 
corresponent. 
 
Article 16. Horaris 
 
Els apartats 5, 6 i 7 de l’article seguiran la numeració corresponent (4, 5 i 6). 
 
Tot el que s’informa per a que es procedeixi segons superior criteri. 
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol de 
2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, 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.- Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora AMCP 
i el senyor JFC, tot aprovant les modificacions proposades per l’enginyera municipal 
i la TAG d’Urbanisme en el seu informe de data 14 de juliol de 2017, el qual s’ha 
transcrit a la part expositiva del present acord i que són les següents: 
 

Article 3. Principis generals sobre la utilització de la via pública 
 
S’introdueix un nou apartat, que passarà a ser el núm. 1, amb el redactat següent: 
 

“1. Les condicions d’ocupació de les terrasses i vetlladors es regularan de manera 
que es millori l'espai públic per a la convivència de la ciutadania, es promogui un 
poble accessible i inclusiu i es preservi la seguretat i la integritat dels béns públics 
i privats afectats, amb especial atenció a l’important patrimoni arquitectònic que 
es troba repartit per tot el municipi.” 

 
En conseqüència, els següents apartats seguiran la numeració corresponent. 
 
Article 5. Condicions genèriques 
 
Es modifica la redacció de l’apartat 10, de manera que allà on diu: 
 

“10. Els elements de la terrassa no es poden recolzar, lligar o ancorar a l’arbrat o 
als altres elements urbans.” 

 
Ha de dir: 
 

“10. Els elements de la terrassa no es poden recolzar, lligar o ancorar als 
elements urbans en general, a les façanes, tant públiques com privades, ni als 
seus elements (portes, finestres...).” 

 
Article 6. Terrasses i vetlladors sobre voreres i espais exclusivament per 
vianants 
 
Es modifica la redacció de l’apartat 2, de manera que allà on diu: 
 

“2. No es permet la instal·lació de terrasses o vetlladors al davant d’edificis 
públics, ni sortides d’emergències, si no és amb l’autorització prèvia municipal.” 

 
 
 
 
 
Ha de dir: 
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“2. No es permet la instal·lació de terrasses o vetlladors al davant d’edificis 
públics, si no és amb l’autorització prèvia municipal, ni davant de sortides 
d’emergències.” 

 
Article 9. Condicionants bàsics per a la instal·lació d’estufes a la via pública 
 
Es modifica l’apartat 2, de manera que allà on diu: 
 

“2. En cas de ser estufes de gas propà (GLP), aquestes s’hauran d’adaptar a la 
normativa europea fixada en la Directiva 2009/142/CEE, de 16 de desembre, 
relativa a la proximitat de les legislacions dels Estats Membres que fa referència 
als aparells de gas o, en el seu cas, aquella que es trobi vigent en cada moment.” 

 
Ha de dir: 
 

“2. Les estufes hauran de ser de baix consum, respectuoses amb el medi ambient 
i utilitzar energies renovables o residuals. No podrà utilitzar-se energia 
convencional per a la generació de calor i fred destinat a la climatització de la via 
pública.” 

 
Es modifica l’apartat 4, de manera que allà on diu: 
 

“4. L’estructura de les estufes ha d’anar protegida amb una carcassa o similar que 
impedeixi la manipulació d’aquells elements que emmagatzemin el gas.” 

 
Ha de dir: 
 

“4. L’estructura de les estufes ha d’anar protegida amb una carcassa o similar que 
n’impedeixi la manipulació dels seus elements per persones alienes.” 

 
Es modifica l’apartat 5, de manera que allà on diu: 
 

“5. Les estufes a col·locar hauran de ser de baix consum i l’opció que tingui més 
cura amb el medi ambient. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny 
dels elements que configuren la terrassa.” 

 
Ha de dir: 
 

“5. El color de l’estufa haurà d’harmonitzar amb el disseny dels elements que 
configuren la terrassa.” 

 
Article 11. Retirada d’elements 
 
Es modifica l’apartat 1, de manera que allà on diu: 
 

“1. Quan la terrassa no estigui en funcionament, han de ser retirats i no es pot 
deixar a la via pública cap dels elements instal·lats (incloent les estufes, si n’hi 
ha), a excepció dels para-sols de grans dimensions i vetlladors, sobretot si tenen 
instal·lacions elèctriques que no puguin retirar-se. En aquest cas, s’hauran de 
plegar. Es permet que les jardineres que pel seu pes no puguin retirar-se, restin a 
la via pública, sempre que no obstaculitzin el pas dels vianants. També es permet 
guardar les taules i cadires de manera ordenada, apilada i reduint l’ocupació al 
màxim possible, sempre dins de la superfície autoritzada. En cas d’utilitzar 
cadenes o elements de ferro per lligar-les, es protegiran per evitar sorolls i 
molèsties als veïns.” 
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Ha de dir: 
 

“1. Mentre la terrassa no estigui en funcionament, els seus elements podran 
romandre a la via pública de manera ordenada i reduint l’ocupació al màxim 
possible, dins la superfície autoritzada i sempre que no obstaculitzin el pas dels 
vianants.  
 
Les taules i les cadires hauran d’estar apilades i, els parasols i vetlladors, plegats. 
 
En cas d’utilitzar cadenes o elements de ferro per lligar els elements que 
romanguin a la via pública, es protegiran per evitar sorolls i molèsties als veïns.” 

 
S’elimina l’apartat 3. En conseqüència, els següents apartats seguiran la numeració 
corresponent. 
 
Article 16. Horaris 
 
Els apartats 5, 6 i 7 de l’article seguiran la numeració corresponent (4, 5 i 6). 

 
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació d’aquesta Ordenança amb la 
introducció de les noves modificacions aprovades en el punt primer d’aquest acord. 
 
TERCER.- Publicar íntegrament en el BOP la modificació d’aquesta Ordenança que 
entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el 
tauler de la corporació i al web municipal i en el DOGC, on s’anunciarà la referència 
al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, explica que en 
el tràmit d’informació pública a l’aprovació d’aquesta modificació es va presentar un 
escrit d’al·legacions. En aquest escrit hi havia set al·legacions que feien referència a 
onze articles de l’Ordenança i, en alguns casos, a diversos apartats d’un mateix 
article. S’han estimat un total de cinc suggeriments, que han suposat la modificació 
dels articles 3, 5, 6, 9 i 11. A més a més, amb aquestes al·legacions s’ha pogut 
observar que hi havia un error d’enumeració a l’article 16 i s’ha aprofitat per 
corregir. A continuació, el senyor Masvidal fa un resum de les modificacions 
introduïdes, arran de les al·legacions que s’han presentat. Pel que fa a la resta 
d’al·legacions, s’ha decidit desestimar-les. En diverses ocasions es feien propostes 
de regulació d’aspectes que ja estaven regulats en algun altre article posterior. 
Aquests suggeriments s’han desestimat per innecessaris, com ara, que es vinculés 
la concessió de l’autorització municipal a la categoria de l’establiment, però l’article 
5.1 ja preveu una vinculació entre la categoria de l’establiment i l’autorització de 
l’ocupació de la via pública, de manera que només poden sol·licitar i obtenir 
l’autorització d’instal·lació de terrassa a la via pública, els titulars d’activitats de 
restauració o similars. També suggerien concretar l’espai lliure suficient per al pas 
de persones amb mobilitat reduïda. Aquest aspecte es regula de manera detallada a 
l’article 6. El senyor Masvidal continua la seva intervenció amb un resum de les 
al·legacions desestimades. 
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El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que votaran en contra d’aquest punt igual que ja ho van fer en l’aprovació inicial i 
pel mateix motiu pel qual ho van fer. Consideren que els ciutadans que han 
presentat les al·legacions tenen tot el dret a fer-ho i l’Ajuntament ha de valorar si 
s’han d’estimar o no, però creuen que aquesta Ordenança és una carta als Reis, tal 
i com ja van manifestar en l’aprovació inicial; hi ha un munt d’obligacions per als 
restauradors, cosa que ja els sembla bé, però continua sense parlar de les sancions 
que es poden aplicar quan no es compleixi. El senyor Masvidal ha explicat que la 
Policia és l’encarregada de vetllar que es compleixi. Està molt bé que es digui 
públicament i pot donar una sensació de seguretat, però considera que si la Policia 
amb prou feines pot garantir la seguretat ciutadana, no pas per culpa seva o del 
regidor competent en l’Àrea, sinó perquè no hi ha prou efectius, tampoc podrà 
garantir que es compleixi aquesta norma. Demana que no els vulguin vendre que la 
Policia podrà fer aquesta feina. Tal com ha explicat el senyor Llovet que els Serveis 
Tècnics municipals van curts de personal, també passa amb la Policia Local. Per 
aquest motiu, el seu grup municipal votarà en contra d’aquesta aprovació definitiva 
de l’Ordenança, perquè serà impossible comprovar que es compleixi. 
 
11.- RESOLUCIÓ RECURS IMPUGNACIÓ ACORD DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA 25 DE MAIG DE 2017 AMB RELACIÓ A L’AROVACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE 
CANET DE MAR 
 
Vist l'escrit presentant dels representants sindicals de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, en representació dels treballadors, registrat d'entrada amb el número 3569, 
en data 8 de juny de 2017, mitjançant el qual presenten recurs contra l'acord del 
Ple Municipal de data 25 de maig de 2017, pel qual s'aprovava una modificació de 
la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Canet de Mar, demanant que 
s'anul·li aquest acord per no complir amb el procediment establert. 
 
Vist l'informe emès per la tècnica de Recursos Humans, de data 17 de juliol de 
2017, que es transcriu a continuació: 
 

Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans, a requeriment de la 
Secretaria, en relació amb el recurs presentat dels representants sindicals contra 
l'acord del Ple Municipal de 25 de maig de 2017, d'aprovació de la modificació de la 
Relació de Llocs de Treball, emet l'informe següent: 
 
El Ple municipal de data 25 de maig va aprovar una modificació de la Relació de Llocs 
de Treball, en el sentit de 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 i un altre 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. 
 
D'acord amb l'article 37 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, estableix que la 
Relació de Llocs de Treball, en tant que instrument d'ordenació dels recursos humans, 
ha de ser objecte de negociació amb la representació social. 
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Cal remarcar que la normativa requereix que es negociï i no exigeix que s'arribi a un 
acord. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar i el Comitè d'Empresa van mantenir una reunió de 
negociació, el dia 15 de maig de 2015, segons acta aixecada a tal efecte i que va ser 
signada per tots els assistents a la reunió, per tant queda demostrat que es va dur a 
terme l'acció de negociació. 
 
Amb relació al fet que els llocs de treball s'haurien d'haver ofertat a altres treballadors 
interessats en ocupar-los, cal posar de manifest, que l'acord de Ple , creava els llocs de 
treball, però no proposava ni establia quines persones els havien d'ocupar, en tant que 
segons l'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública, les relacions de llocs de treball són l'instrument tècnic a través del qual 
es realitza l'ordenació del personal, d'acord amb les necessitats dels serveis i 
s'assenyalen els requisits per desenvolupar cada lloc, de manera que les RLT han de 
comprendre els llocs de treball del personal i indicaran la denominació el tipus i 
sistema de provisió, els requisits exigits per ocupar-los, el nivell de complement de 
destinació i en el seu cas d'específic, quan hagin de ser ocupats per personal funcionari 
o la categoria i règim jurídic aplicable quan hagin de ser ocupats per personal laboral.  
 
Per a la provisió d'aquests llocs de treball, segons l'article 78 del RDL 5/2015, abans 
esmentat s'hauran de portar a terme procediments basats en els principis d'igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat, mitjançant els procediments de concurs o lliure designació 
amb convocatòria pública. 
 
Per tant, no és l'acord de creació dels llocs de treball, el que inicia el procés per a 
cobertura d'aquest llocs i no se'n pot inferir que els llocs no seran de lliure 
concurrència. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Es proposa desestimar el recurs presentat dels representants sindicals de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, contra l’acord del Ple Municipal de data 25 de maig de 2017, pel qual 
s’aprovava una modificació de la Relació de Llocs de Treball. 
 
Aquest es el meu informe que emeto a Canet de Mar, a disset de juliol de dos mil 
disset. 

 
La Relació de Llocs de Treball, així com les seves modificacions, segons l'article 37 
de l'EBEP, és objecte de negociació entre l'empresa i la part social, i no acord entre 
les parts. 
 
Aquesta negociació es va produir en data 15 de maig de 2017, atès que es va 
reunir el Comitè d'empresa, aixecant-se la corresponent acta de l'intent de 
negociació, tot i que no es va arribar a cap acord favorable. 
 
En el seu escrit d'al·legacions, els representants sindicals diuen que aquestes places 
no s'han ofert als altres treballadors que hi podessin estar interessats.  
 
Cal posar de manifest, que l'acord del Ple impugnat només modifica la Relació de 
Llocs de Treball en el sentit de crear-ne dos nous, i no crea noves places ni 
convocat cap procés per ocupar-les i que serà quan es convoquin els processos per 
cobrir-los el moment en què s'hauran d'ofertar als treballadors que reuneixin els 
requisits per ocupar-los. 
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol de 
2017, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement 
a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Benestar 
Social, Família i Règim Intern, 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, tres vots en contra 
dels regidors 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.- Desestimar el recurs interposat pels representants sindicals dels 
treballadors contra l'acord de modificació de la Relació de Llocs de Treball de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, aprovada pel Ple municipal de data 25 de maig de 
2017, en base a l’informe emès en data 17 de juliol de 2017, per la tècnica de 
Recursos Humans, el text literal del qual s’ha transcrit a l part expositiva del 
present acord.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord als representants sindicals dels treballadors. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que en aquest punt es tracta l’aprovació de la resolució 
del recurs presentat pels representants sindicals de l’Ajuntament, pel que fa a 
l’última modificació de la relació de llocs de treball. Explica que només es va fer una 
modificació de la relació de llocs de treball, però no es va proposar quines persones 
havien d’ocupar aquests llocs. Sí que és cert que hi ha unes persones ocupant 
aquests llocs, però hi són per raons de necessitat. Quan arribi el moment, es farà la 
provisió d’aquests llocs amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i es podran 
presentar totes les persones que compleixin els requisits. Explica que prèviament ja 
hi va haver una negociació amb els representants dels treballadors, que és el que 
estableix la Llei, no cal arribar a cap acord. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
no li ha quedat clar, segons l’enunciat del punt, si s’està a favor o en contra del 
recurs presentat pels representants dels treballadors. És a dir, si es vota a favor, es 
vota que estan d’acord amb el recurs dels sindicats o es vota que hi estan en 
contra. Aquesta és la seva pregunta. 
 
La senyora Isart explica que si es vota a favor, s’està desestimant el recurs dels 
sindicats. 
 
El senyor Jiménez explica que si és així, el seu grup votarà en contra d’aquest punt 
perquè estan d’acord amb el recurs. Han parlat amb representants del comitè i no 
els queda molt clar el que van parlar a la Comissió Assessora i el que els van 
explicar aquests representants. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que, 
sorprenentment, a una pregunta del senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del 
grup municipal del PDeCAT, a la Comissió Assessora, l’equip de govern els va dir 
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que sí que eren dos llocs de treball designats a dit. I diu que els sorprèn perquè des 
del grup municipal d’ERC els han dit sempre que les parets serien de vidre i la 
transparència és el que predominaria en aquest Ajuntament, durant el seu mandat. 
El seu grup veu que aquest recurs es desestima perquè, un cop més, s’han pres 
decisions que no venen acompanyades per cap mena de planificació i semblen 
decisions autoritàries que no s’ocupen de com s’haurien de fer tractant-se de places 
públiques. Per aquest motiu, entenen que el sindicat hagi impugnat aquesta 
decisió. El senyor Romero pregunta si, mentre aquestes places no es convoquen, 
han d’entendre que la designació d’aquestes persones per ocupar-les són càrrecs de 
confiança. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que els delegats sindicals dels treballadors han presentat un recurs contra l’acord 
del Ple municipal de data 25 de maig d’enguany, pel qual es creaven els llocs de 
treball d’assistent a l’Alcaldia i administratiu de Promoció Econòmica, perquè no es 
compleix amb el procediment establert. També remarquen que els llocs de treball 
s’haurien d’haver ofert a altres treballadors interessats a ocupar-los. La proposta 
del govern és desestimar-lo, basant-se en el fet que l’acord del Ple sols modifica la 
relació de llocs de treball i no convoca cap procés per ocupar-los i en el moment 
que es convoquin serà quan s’oferiran a tots els treballadors. S’ha d’entendre la 
preocupació dels representants sindicals en veure que aquests llocs de treball ja 
estan ocupats i no s’ha produït l’oferta a la resta de treballadors de l’Ajuntament. 
Entenen que la provisió d’aquests llocs de treball es donarà a terme amb un 
procediment de concurs basat en el principi d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, o 
en una lliure designació i convocatòria pública. Si no és així, agrairia a la senyora 
alcaldessa que expliqués com es farà. El seu vot en la creació d’aquestes places va 
ser d’abstenció i en aquesta ocasió també serà així. 
 
La senyora alcaldessa explica que cap de les dues places estan ocupades per 
càrrecs de confiança ni són designacions fetes a dit, com s’ha fet moltes vegades en 
aquest Ajuntament fins ara. Hi havia una jubilació que s’havia de cobrir i s’ha 
ocupat per part d’una treballadora de l’Ajuntament. Repeteix que cap de les dues 
places està ocupada per un càrrec de confiança. Es va preguntar a dues o tres 
persones que tenien el perfil adequat per cobrir aquesta plaça i la que va acceptar 
és la que està ocupant aquest lloc actualment. Quan es pugui dur a terme, es farà 
el concurs amb totes les garanties que marca la Llei, tant en una plaça com en 
l’altra. El govern està preocupat per donar servei a la població i a causa de la 
limitació que tenen els ajuntaments per poder contractar altres persones, s’han 
d’espavilar amb els treballadors que tenen dins l’Ajuntament i això és el que estan 
fent. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
pregunta si pot explicar quins són aquests càrrecs a dit que s’havien produït en 
algun moment en aquest Ajuntament. 
 
La senyora alcaldessa explica que s’haurien de buscar els contractes que s’han fet 
fins ara, per tant, li contestaran per escrit. 
 
El senyor Marín pregunta si passaran aquesta informació fins a dia d’avui, a la qual 
cosa la senyora alcaldessa contesta que així es farà. 
 



Ref: S/iu 

 
115 

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 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

12.- NOVA PERIODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
Atès que en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2015, el Ple municipal va 
aprovar, entre d’altres, l’acord següent: 
 

[...] 
 
SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es 
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres que no siguin festius, a 
les 08.30 hores, en la sala de Juntes de l’Ajuntament. 
 
[...] 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió ordinària de data 24 de 
novembre de 2016, va aprovar el següent: 
 

[...] 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es 
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres no festius, a les 12.00 
hores, a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 
 
[...] 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió extraordinària de data 
22 de desembre de 2016, va aprovar el següent: 
 

[...] 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es 
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres no festius, a les 09.00 
hores, a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 
 
[...] 

 
Atès que, durant aquest període de temps, s’ha pogut constatar que per al bon 
funcionament de la corporació es considera necessari i convenient fer un canvi en 
l’horari d’aquest òrgan col·legiat, tot conservant el dia i el lloc en què es duen a 
terme les reunions. 
 
Atès que segons l’art. 99 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, és 
competència del Ple municipal determinar la periodicitat de reunió en sessions 
ordinàries de la Junta de Govern. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol 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 el que disposa l'article 38 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les previsions 



Ref: S/iu 

 
116 

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 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, i 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 abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, 
Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler 
Vílchez: 
 
PRIMER.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es 
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres no festius, a les 17.00 
hores, a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa per posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries setmanals de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa 
setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un 
període vacacional, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes 
municipals. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats/des que 
no siguin presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord i als caps 
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes. 
 
QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
13.- APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018 
 
Vista l’Ordre de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies TSF/101/2017, de 
25 de maig, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 7381 de 31 de maig 
de 2017, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 
2018. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals i que per Decret de la Generalitat de Catalunya, 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del conseller a 
proposta dels municipis respectius,  
 
Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de 
la jornada de treball, jornades especials i descans, estableix que la proposta l’ha de 
formular el Ple Municipal 
 
Atès que la Direcció de Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies de 
Barcelona, mitjançant ofici de data 21 de juny de 2017, registrat d’entrada en 
aquest Ajuntament amb el núm. 4331, de data 4 de juliol, estableix que s’ha de 
comunicar la propostes definitives, abans que finalitzi el mes de juliol. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de juliol 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 la Regidoria delegada de Benestar Social, Família i Règim Intern, 
s’acorda per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i 
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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 Greogri Fraxedas, 
Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler 
Vílchez, i un vot en contra del regidor Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Fixar pels dies 29 de juny (divendres) i 8 de setembre (dissabte), les 
dues festes locals de Canet de Mar, per a l’any 2018. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes de publicació en l’Ordre de 
Festes Locals a Catalunya per a l’any 2018. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
votaran en contra d’aquest assumpte perquè consideren que ja va sent hora que les 
festes deixin de ser religioses i s’aposti per celebrar festes laiques. 
 
14.- PROPOSTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
La senyora alcaldessa explica que els regidors i les regidores ja han hagut de rebre 
les dues propostes que es presenten per via d’urgència. En primer lloc, s’ha de 
votar la urgència dels assumptes i ho faran un a un. El primer punt és l’aprovació 
definitiva del projecte d’obra ordinària per a la urbanització del carrer Nou de Canet 
de Mar.  
 
Així, doncs, l’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’aquest 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: 
 
14.1.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA PER A LA 
URBANITZACIÓ DEL CARRER NOU DE CANET DE MAR 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 25 de maig de 2017, va 
adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

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.  
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Atès que l’aprovació d’aquest projecte s’ha sotmès a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, mitjançant la publicació de l’edicte al 
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i al web municipal. 
 
Atès que en data 17 de juliol de 2017, durant el termini d’informació pública, ha 
estat presentada una al·legació per part del senyor AVB, actuant en nom i 
representació dels veïns del carrer Nou de Canet de Mar, segons consta al certificat 
emès per la secretària municipal en data 20 de juliol d’enguany. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta i l’enginyera municipals en data 24 de juliol de 
2017, el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS 
  
ASSUMPTE: Al·legacions a l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització del carrer Nou 
 
ANTECEDENTS: 
 
I.- El Ple de l'Ajuntament de Canet de Mar, en la sessió de data 25/05/2017, adopta 
l'acord d’aprovació inicial del projecte d’urbanització del carrer Nou, redactat per 
SERPA Enginyeria i Consultoria Ambiental SL, per encàrrec de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. 
 
II.- L’acord d’aprovació inicial ha estat publicat al web i al tauler d’anuncis municipals, 
amb un període d’exposició pública des del 5/06/2017 al 18/07/2017. 
 
III.- Durant el tràmit d’informació pública (5/06/2017 al 18/07/2017) ha estat 
presentada una única al·legació, per part de Sr. AVB, en representació de veïns del 
carrer Nou de Canet de Mar, en data 17/07/2017 RE4684.  
 
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS: 
 
PRIMERA.- A la primera al·legació se suggereix la implementació de 2 o 3 embornals 
més dels previstos (5 o 6 en total) en el tram del carrer Nou entre el carrer Abell Baix i 
el Torrent dels Lledoners, així com la instal·lació d’un col·lector d’aigües pluvials en 
aquest tram, per considerar insuficients els embornals projectats i per poder-hi 
connectar els baixants d’aigües pluvials dels edificis. 
 
Cal considerar en aquest sentit que el càlcul realitzat al projecte estableix una 
distància màxima entre embornals de 36 a 38m per tal que s’ajusti a l’àrea de captació 
corresponent. Segons el càlcul de l’embornal tipus que es proposa, i la longitud 
d’aquest tram de carrer, que és d’aproximadament 68 metres, només 2 embornals 
serien suficients. Tanmateix, el projecte ja preveu col·locar un embornal més per 
assegurar el correcte funcionament, doncs es proposa la col·locació de 3 embornals. 
Per donar encara més seguretat i acceptant el suggeriment aportat en aquest primer 
punt, es proposa la col·locació d’un quart embornal a l’inici del tram. 
 
Per altra banda, s’ha estudiat la connexió dels baixant d’aigües pluvials dels edificis 
contrapendent fins a arribar a la Riera del Pinar però no hi ha suficient pendent per 
realitzar-la. En aquest punt únicament es viable connectar aquestes aigües pluvials a 
la xarxa de fecals existent al Torrent del Lledoners, renunciant així a l’evacuació 
separativa i sobrecarregant la xarxa actual. Tant mateix, es proposa estudiar si la 
xarxa existent pot assumir aquesta sobrecarrega per tal d’evitar que l’aigua pluvial 
d’aquest petit tram de carrer transcorri per sobre la vorera, doncs en l’actualitat no hi 
ha previsió de realització de col·lector de pluvials pel Torrent del Lledoners. 
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Conseqüentment, es proposa acceptar parcialment l’al·legació amb la col·locació 
d’un embornal més i l’estudi de la possibilitat de connectar les aigües pluvials del tram 
del carrer Nou entre el carrer Abell Baix i el Torrent dels Lledoners a la xarxa de fecals. 
 
SEGONA.- A la segona al·legació es proposa que en el tram del carrer Nou entre el 
carrer Abell Baix i el Torrent dels Lledoners s’incrementi la secció transversal en “V” 
d’un 2% al 4% en les dues vessants, com a mesura de seguretat per evitar 
inundacions davant possibles avingudes importants d’aigua. 
 
La pendent de la secció transversal en “V” no es pot augmentar, doncs incompliria allò 
que estableix el decret 135/1995 de desplegament de la Llei sobre promoció de 
l’accessibilitat, supressió de barreres i aprovació del Codi d’accessibilitat, on a l’annex I 
estableix que els itineraris adaptats no poden superar el pendent transversal del 2%. 
Així mateix, també s’incompliria allò que estableix la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados, de rang superior, i que també estableix un pendent transversal màxim 
del 2% per als itineraris accessibles de vianants. Per tant, es proposa desestimar 
aquesta al·legació i es verifica que al projecte s’ha estudiat correctament la captació 
d’aigua pels embornals assegurant el correcte funcionament de l’evacuació d’aigua 
amb la secció proposada. 
 
TERCERA.- A la tercera al·legació s’insta a crear una cinta central amb peces de 
formigó prefabricades o ceràmiques de la mateixa amplada que els embornals, 
col·locades planes en sentit transversal, per tal d’evitar que les dues juntes de 
formigonat quedin mal executades. 
 
L’elecció dels materials d’acabat s’ha realitzat tenint en compte conceptes tant tècnics 
com d’estètica, en aquest sentit s’ha buscat una solució que no passi per un canvi de 
material a la part central. Sense modificar els materials proposats, es proposa 
acceptar parcialment l’al·legació en el sentit d’incloure en la definició de l’acabat 
les mesures necessàries perquè la junta de formigonat quedi regular i ben definida, si 
cal, incorporant algun element auxiliar. Tant mateix, es constata que s’ha previst la 
col·locació d’una armadura doble de seguretat i juntes de dilatació per una correcta 
execució. 
 
QUARTA.- A la quarta al·legació es demana la substitució del tub del clavegueró 
d’aigües pluvials en el seu 1er tram de 3 m des de l’interceptor del carrer Nou-Abell 
Baix, de Ø500 a Ø800, incloent les peces especials necessàries que es requereixi, per 
assegurar un millor desguàs davant possibles episodis de pluges molt intenses. 
 
A la pàgina 2 de l’annex 4 del projecte queda justificat el diàmetre de les connexions 
previstes segons les previsions de cabal estudiades (en aquest cas el cabal calculat és 
de 1,02 m3/s i el tub projectat pot evacuar un cabal màxim de 1,09 m3/s). Cal tenir en 
compte que si s’augmenta el diàmetre d’aquestes connexions es redueix la pendent 
possible per a executar-les, conseqüentment es proposa desestimar l’al·legació. 
 
CINQUENA.- A la cinquena al·legació es fa als alberons de connexió entre els edificis i 
el nou clavegueram de sanejament, que en el projecte estan previstos tots de Ø160, 
però se suggereix que s’especifiqui que caldria respectar el Ø de sortida quan aquest 
sigui superior. 
 
En relació a aquest punt, es considera encertada l’al·legació i els arguments que s’hi 
exposen. Es proposa acceptar l’al·legació i incloure l’especificació de respectar el Ø 
de sortida quan aquest sigui superior. 
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SISENA.- A la sisena al·legació es manifesta la preocupació pel futur manteniment i 
neteja dels interceptors i embornals, de manera que se sol·licita que es concreti qui, 
quan i com es faran els manteniments d’aquests interceptors i/o embornals, per tal de 
tenir en el futur un interlocutor vàlid i concret. 
 
Es proposa desestimar l’al·legació en el present tràmit d’aprovació del projecte, per 
improcedent, i traslladar aquesta preocupació al departament corresponent. 
 
SETENA.- A la setena al·legació s’insta a l’Ajuntament a què, juntament amb 
l’aprovació definitiva del projecte es planifiqui una campanya especial per part de la 
policia local de control d’aparcament i de velocitat d’entre 3 i 5 mesos perquè els 
usuaris de vehicles s’acostumin a no aparcar en aquest carrer. 
 
Es proposa desestimar l’al·legació en el present tràmit d’aprovació del projecte, per 
improcedent, i traslladar aquesta preocupació a la policia municipal. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Un cop estudiada les al·legacions presentades al projecte d’urbanització del carrer Nou 
durant el període d’exposició pública, es proposa modificar el projecte en els termes 
abans exposats que es concreten en els següents punts: 
 

1. Incorporació d’un embornal més al tram del carrer Nou entre el carrer Abell Baix 
i el Torrent dels Lledoners, que suposarà un augment de 231,65 € (PEM), és a 
dir, 333,55 € de preu final, IVA inclòs. 
 

2. Estudiar la possibilitat de connectar les aigües pluvials del tram del carrer Nou 
entre el carrer Abell Baix i el Torrent dels Lledoners a la xarxa de fecals. 
 

3. Incloure en la definició de l’acabat les mesures necessàries perquè la junta de 
formigonat de la part central plana de la secció transversal formada de formigó, 
d’amplada igual als embornals, quedi regular i ben definida, si cal, incorporant 
algun element auxiliar. 
 

4. Especificar que en cas que els alberons existents de connexió entre els edificis i 
el nou clavegueram de sanejament siguin superior al Ø160 previst s’executarà la 
sortida respectant el diàmetre existent. 

 
Exceptuant la modificació del primer punt, la resta no haurien de suposar un augment 
del pressupost de l’obra. En conseqüència, es preveu un pressupost d’execució per 
contracte amb IVA inclòs de 231.495,35 €, un cop modificat el projecte. 
 
Per altra banda, cal donar trasllat de les dues últimes al·legacions als departaments 
corresponents, les quals no tenen efecte sobre l’aprovació del projecte d’urbanització. 
 
Tot el que s’informa per a que es procedeixi segons superior criteri.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i de conformitat també amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
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PRIMER.- Estimar parcialment l’al·legació presentada en data 17 de juliol de 2017 
per part del senyor AVB, actuant en nom i representació dels veïns del carrer Nou 
de Canet de Mar, en el sentit que s’incorporin al projecte següents extrems: 
 

1. Incorporació d’un embornal més al tram del carrer Nou entre el carrer Abell 
Baix i el Torrent dels Lledoners, que suposarà un augment de 231,65 € 
(PEM), és a dir, 333,55 € de preu final, IVA inclòs. 
 

2. Estudiar la possibilitat de connectar les aigües pluvials del tram del carrer 
Nou entre el carrer Abell Baix i el Torrent dels Lledoners a la xarxa de fecals. 
 

3. Incloure en la definició de l’acabat les mesures necessàries perquè la junta 
de formigonat de la part central plana de la secció transversal formada de 
formigó, d’amplada igual als embornals, quedi regular i ben definida, si cal, 
incorporant algun element auxiliar. 
 

4. Especificar que en cas que els alberons existents de connexió entre els 
edificis i el nou clavegueram de sanejament siguin superior al Ø160 previst 
s’executarà la sortida respectant el diàmetre existent. 

 
SEGON.- Aprovar definitivament el projecte d’obra ordinària d’urbanització del 
carrer Nou, redactat per l’enginyer Aleix Comas Herrera, amb un pressupost 
d’execució per contracta, una vegada modificat, de 231.495,35 €, IVA inclòs, prèvia 
inclusió dels extrems indicats al dispositiu primer. 
 
TERCER.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva al BOPB, al DOGC i al tauler 
d’edictes de la Casa Consistorial. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que en 
primer lloc vol demanar disculpes als membres de l’oposició per haver presentat 
aquest punt per urgència, però el període d’al·legacions era del 5 de juny al 18 de 
juliol i les al·legacions van arribar a l’Ajuntament el 17 de juliol, cosa que ha fet que  
no hi hagi hagut prou temps perquè entrés l’assumpte per l’ordre del dia, ja que 
aquestes al·legacions han hagut de ser analitzades per Serveis Tècnics, Secretaria i 
Intervenció. Explica que l’Ajuntament va tenir una reunió prèvia amb els veïns, un 
cop van tenir el projecte elaborat, els quals tenien unes quantes propostes per 
introduir-hi. Això ho van fer el 17 de juliol amb aquest escrit d’al·legacions. Es van 
presentar set al·legacions, de les quals, dues s’han estimat parcialment, una s’ha 
acceptat i la resta s’han desestimat, tal i com s’indica en l’informe elaborat pels 
Serveis Tècnics. L’única que ha afectat el pressupost inicial, en 300 euros més, és 
la inclusió d’un altre embornal. Pel que fa a la resta, no ha suposat cap modificació 
substancial. 
 
14.- PROPOSTES PER VIA D’URGÈNCIA 
 
A continuació, la senyora alcaldessa presenta el segon assumpte, l’aprovació del Pla 
econòmic financer de l’Ajuntament de Canet de Mar per al període 2017-2018, per 
l’incompliment de la regla de despesa en la liquidació de l’exercici 2016, i passa a la 
votació de la urgència. 
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Així, doncs, l’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 
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 vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau i tot seguit es dóna 
compte de l’assumpte: 
 
14.2.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE CANET 
DE MAR PEL PERÍODE 2017-2018, PER L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE 
DESPESA EN LA LIQUIDACIO DE L’EXERCICI 2016 
 
A la vista de la Liquidació de l’exercici pressupostari 2016, i d’acord amb allò previst 
en l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
Vist l’informe de l’interventor, de 26 de juliol de 2017, que es transcriu a 
continuació: 
 

“En virtut d’allò previst en l’article 179.1, lletra a), del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, el funcionari que sota signa, Interventor de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, té a bé el següent: 
 
INFORME 
 
Assumpte: PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
PEL PERÍODE 2017-2018, PER L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA EN 
LA LIQUIDACIO DE L’EXERCICI 2016 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
L’informe d’intervenció, relatiu a l’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa i deute públic, sobre la Liquidació de l’exercici 
pressupostari 2016, assenyalava el següent: 
 
“En la Liquidació de l’exercici 2016 la corporació compleix els objectius d’estabilitat 
pressupostària i nivell de deute, però INCOMPLEIX la regla de la despesa. 
Per tant, caldrà procedir a aprovar el corresponent pla econòmic financer, segons allò 
previst en l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària I sostenibilitat financera. 
 
L’incompliment de l’objectiu de regla de la despesa pel consolidat del sector 
administracions públiques de Canet de Mar es va traduir en un excés de despesa 
computable de 527.270,60 euros. 
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II.-FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- La normativa aplicable ve definida per: 
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

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

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

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

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

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

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

 
Segon.- La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOPESF) regula en el seu Capítol II els principis rectors que 
vinculen a tots els poders públics i als que s’haurà d’adequar la política pressupostària 
del sector públic per orientada a la estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera 
com a garantia del creixement econòmic sostingut i la creació d’ocupació, en 
desenvolupament de l’article 135bis de la Constitució Espanyola.  
 
Aquests principis són els d’estabilitat pressupostària (art. 3), sostenibilitat financera 
(art.4), plurianualitat (art.5), transparència (art.6è) eficiència en l’assignació i 
utilització dels recursos públics (art.7è), responsabilitat (art.8è) i lleialtat institucional 
(art.9è). 
 
Tercer.- Principi d’estabilitat pressupostària 
L’article 3.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 
Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes 
compresos en el seu àmbit d’aplicació es realitzarà en un marc d’estabilitat 
pressupostària, coherent amb la normativa europea.  
 
D’acord amb l’article 2.1 LOEPSF, les Entitats Locals són ens subjectes a l’àmbit 
d’aplicació de la Llei integrats dins el sector Administracions Públiques.  
 
L’article 3.2 LOEPSF estableix que, tractant-se de subjectes que tinguin la consideració 
d’Administracions Públiques, s’entendrà estabilitat pressupostària com la situació 
d’equilibri o superàvit estructural, que d’acord amb l’article 11.1 LOEPSF es defineix 
com la situació d’equilibri o superàvit estructural com el dèficit ajustat al cicle, net de 
mesures excepcionals i temporals (article 11.6 LOEPSF).  
 
No obstant això, per al subsector Corporacions Locals, l’apartat 5è de l’article 11è 
instrumenta el principi d’estabilitat pressupostària com “la posició d’equilibri o 
superàvit pressupostari”. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identifica amb la situació d’equilibri o superàvit 
en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals; això és, la situació d’equilibri o 
superàvit que es desprengui de la comparació dels drets reconeguts nets dels capítols 
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1 a 7 del pressupost d’ingressos i les obligacions reconegudes netes dels capítols 1 a 7 
de del pressupost de despeses, més els ajustos del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC) que correspongui. 
 
Quart.- Principi de sostenibilitat financera 
L’article 4 LOEPSF, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, que les actuacions de les 
Administracions Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat 
financera, entenent com a tal la capacitat per finançar compromisos de despesa 
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, 
conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa europea. 
 
La instrumentació d’aquest principi es concreta en tres regles o paràmetres de política 
pressupostària i financera: Regla de la despesa, Límit de deute públic i Període mig de 
pagaments. 
 
Cinquè.- Regla de la despesa 
 
L’article 12.1 LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de 
l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals no 
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig 
termini de l’economia espanyola. Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat 
calcular la taxa de referència d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió 
Europea en aplicació de la seva normativa, i es publicarà en l’informe de situació de 
l’economia espanyola que ha d’acompanyar la proposta d’establiment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i deute públic (articles 12.3 i 15.5 LOEPSF). 
 
L’article 12.2 de la LOEPSF disposa que s'entendrà per despesa computable als efectes 
previstos en l'apartat anterior, les ocupacions no financeres definits en termes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, un cop exclosos: 
 
- els interessos del deute,  
- la despesa no discrecional en prestacions per desocupació,  
- la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea 
o d'altres Administracions Públiques  
- i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals 
vinculades als sistemes de finançament.  
 
D’acord amb l’apartat 4t del mateix article, quan s'aprovin canvis normatius que 
suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable 
resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de 
recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent i, inversament, quan s'aprovin 
canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa 
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les 
disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent. 
 
Sisè.- Límit de deute públic 
 
L’article 13.1 LOEPSF estableix que el volum de deute públic, definit d’acord amb el 
Protocol sobre Procediment de dèficit excessiu (PDE), del conjunt d’Administracions 
Públiques no podrà superar el 60 per 100 del Producte Interior Brut nacional expressar 
en termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea.  
 
La LOEPSF distribueix aquest límit entre els diferents subsectors d’Administracions 
Públiques, de manera que es fixa en el 3 per cent per al conjunt de Corporacions 
Locals.  
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No obstant això, a data d’avui no s’ha establert un objectiu individual, a nivell de cada 
unitat del sector públic local, que permeti avaluar el seu compliment, si bé, a títol 
informatiu, hom pren com a referència la ràtio legal de deute viu sobre ingressos 
corrents que opera en el règim d’autorització d’operacions a llarg termini. 
 
Setè.- L’article 21, apartat 1r, de la LOEPSF, estableix que “en cas d’incompliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de 
despesa, el Ple de l’Entitat Local incomplidora formularà un pla econòmic financer que 
permeti en l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de 
despesa, amb el contingut i abast previstos en aquest article”. 
 
La formulació de plans econòmic financers s’emmarca en el bloc de mesures 
correctives que regula la secció 2a del capítol IV de la LOEPSF per garantir el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Vuitè.- D’acord amb l’article 21, apartat 2n, LOEPSF, el pla econòmic-financer 
contindrà com a mínim la següent informació: 
a) Les causes de l’incompliment de l’objectiu establert o, en el seu cas, de 
l’incompliment de la regla de despesa. 
b) Les previsions tendencials d’ingressos i despeses, sota el supòsit que no es 
produeixin canvis en les polítiques fiscals i de despeses. 
c) La descripció, quantificació i el calendari d’aplicació de les mesures incloses en el 
pla, assenyalant les aplicacions pressupostàries o registres extrapressupostaris en els 
quals es comptabilitzaran. 
d) Les previsions de les variables econòmiques i pressupostàries de les quals parteix 
el pla, així com els supòsits sobre els quals es basen aquestes previsions, en 
consonància amb allò contemplat en l’informe al que es fa referència en l’article 15.5 
LOEPSF 
e) Una anàlisi de sensibilitat considerant escenaris econòmics alternatius. 
Aquesta regulació del contingut mínim s’ha de completar, en allò que no contradigui 
l’anterior, amb el que es preveu a l’article 20 REP. 
L’OHAP 2105/2012, de 1 d’octubre, en el seu article 9è, estableix que , a més d’allò 
previst en l’article 21.2 LOEPSF, els PEF hauran de contenir, almenys, la següent 
informació: 
a) Les mesures correctores aprovades, quantificades i fonamentades, assenyalant la 
data de la seva implementació. Aquestes mesures hauran de ser coherents amb la 
variació interanual de les seves previsions pressupostàries respectives. 
b) L’estimació i justificació dels ajustos de comptabilitat nacional i la coherència amb el 
límit de despesa no financer, calculat en la forma que estableix la regla de despesa. 
c) L’evolució del deute, el compliment del límit de deute, les magnituds d’estalvi brut i 
net, l’estimació dels saldos de tresoreria, l’excés de finançament afectat i el romanent 
de tresoreria per despeses generals. 
 
Novè.- Respecte de les mesures a adoptar, l’article 116bis de la Llei 7/1985, de 
d’abril, de bases de règim local, en redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració, estableix que el pla 
econòmic financer haurà d’incloure almenys les següents mesures –hom entén que 
seran aquelles adequades en funció del tipus d’incompliment: 
a) Supressió de les competències que exerceixi l’Entitat Local que siguin diferents de 
les pròpies i de les exercides per delegació. 
b) Gestió integrada o coordinada dels serveis obligatoris que presta l’Entitat Local 
per reduir els seus costos. 
c) Increment d’ingressos per finançar els serveis obligatoris que presti l’Entitat Local. 
d) Racionalització organitzativa. 
e) Supressió d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi que, en l’exercici 
pressupostari immediat anterior, incompleixin amb l’objectiu de estabilitat 
pressupostària o amb l’objectiu de deute públic o que el període mig de pagament a 
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proveïdors superi en més de trenta dies el termini màxim previst en la normativa de 
morositat. 
f) Una proposta de fusió amb un municipi colindant de la mateixa província. 
 
Segons estableix l’article 116bis LRBRL, la Diputació provincial o entitat equivalent 
assistirà a la resta de corporacions locals i col·laborarà amb l’Administració que 
exerceixi la tutela financera, segons correspongui, en l’elaboració i el seguiment de 
l’aplicació de les mesures contingudes en els plans econòmics-financers, i proposarà i 
coordinarà les mesures recollides l’apartat anterior quan tinguin caràcter 
supramunicipal, que seran valorades abans d’aprovar-se el pla econòmic-financer, així 
com altres mesures supramunicipals diferents que s’haguessin previst, inclòs el 
seguiment de la fusió d’Entitats Locals que s’hagués acordat. 
 
Desè.- La tramitació dels plans econòmics financers s’haurà de realitzar de 
conformitat amb allò que disposen l’article 23 LOPESF i, en allò que no el contradigui, 
els articles 19 i ss REP. 
 
D’acord amb l’article 23 LOESPF, el pla econòmic-financer serà presentat davant els 
òrgans competents per la seva aprovació en el termini màxim d’un mes des de que es 
constati l’incompliment. Aquests plans hauran de ser aprovats per aquests òrgans en 
el termini màxim de dos mesos des de la seva presentació i la seva posada en marxa 
no podrà excedir els tres mesos des de la constatació de l’incompliment.  
 
Els plans econòmic financers elaborats per les Corporacions locals hauran d’estar 
aprovats pel Ple de la corporació. 
 
En el cas dels ens locals inclosos dins l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del 
TRLHL, el PEF aprovat pel Ple haurà de ser tramès a la Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per a la seva aprovació definitiva i seguiment. En aquells 
casos en que la Comunitat Autònoma tingui atribuïda en el seu Estatut d’Autonomia la 
competència de tutela financera sobre els ens locals -com a Catalunya-, serà 
l’administració autonòmica la responsable de l’aprovació i seguiment del PEF. En 
aquests casos, la Comunitat Autònoma haurà de remetre informació al MINHAP sobre 
els PEFs i els resultats del seguiment que n’efectuï.  
 
Pel que fa a la resta d’ens locals, entenem que segueix essent d’aplicació l’article 20.3 
del REP, segons el qual, les entitats locals que no estiguin incloses en l’àmbit de 
l’article 111 (i 135) del TRLHL han de comunicar a la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Entitats Locals o a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que 
exerceixi la tutela financera els PEFs que hagin aprovat. 
 
En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, per efectuar la remissió del PEFs 
cal estar a allò que disposa l’article 10 i Annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 
d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Sense perjudici de l’anterior, des de la modificació de l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 
d’octubre, operada per la Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, la Corporació 
local, dins el termini de cinc dies naturals des de l’aprovació per la pròpia Corporació o 
per l’òrgan responsable de tutela financera, haurà de comunicar el PEF també al 
MINHAP, per a la seva aprovació i/o publicació en el portal web. 
 
Onzè.- La manca de presentació, d’aprovació o de compliment del pla econòmic 
financer, suposarà l’activació de les mesures coercitives regulades en l’article 25.1 
LOEPSF, això és: 
a).- Aprovar, en el termini de 15 dies des de que es produeixi l’incompliment, la no 
disponibilitat de crèdits i efectuar la corresponent retenció de crèdits, que garanteixi el 
compliment de l’objectiu establert.  
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b) Constituir, quan es sol·liciti pel MINHAP, un dipòsit amb interessos al Banc 
d’Espanya equivalent al 0,2 % del seu Producte Interior Brut nominal. El dipòsit serà 
cancel·lat en el moment en què s’apliquin les mesures que garanteixin el compliment 
dels objectius.  
- Si en el termini de 3 mesos des de la constitució del dipòsit no s’hagués presentat o 
aprovat el pla, o no s’haguessin aplicat les mesures, el dipòsit no meritarà interessos.  
- Si transcorregut un nou termini de 3 meses persistís l’incompliment podrà acordar 
que el diposito es convertirà en multa coercitiva. 
 
En el cas de no adoptar-se alguna de les mesures anteriors, o en el cas de resultar 
insuficients, el Govern podrà acordar l’enviament, sota la direcció del MINHAP, d’una 
comissió d’experts per valorar la situació econòmic-pressupostària de l’administració 
afectada, y que haurà de presentar una proposta de mesures les quals seran d’obligat 
compliment per l’administració incomplidora. 
 
Dotzè.- D’acord amb l’article 26 LOEPSF, en el supòsit de que una Corporació Local no 
adoptés l’acord de no disponibilitat de crèdits o no constituís el dipòsit previst en 
l’article 25.1.b) o les mesures proposades per la comissió d’experts prevista en 
l’article 25.2, el Govern, o en el seu cas la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la 
tutela financera, requerirà al President de la Corporació Local per tal que procedeixi a 
adoptar, en el termini indicat a l’efecte, els esmentats acords. 
 
En cas que el requeriment no fos atès, el Govern, o en el seu cas la Comunitat 
Autònoma que tingui atribuïda la tutela financera, adoptarà les mesures necessàries 
per obligar a la Corporació Local al compliment forçós de les mesures contingudes en 
el requeriment. 
 
En el cas que la Comunitat Autònoma que tingui atribuïda la tutela financera no 
adoptés les mesures contemplades en aquest apartat, el Govern requerirà el seu 
compliment pel procediment contemplat en l’apartat 1. 
 
La persistència en l’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions, quan suposi un 
incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o 
de la regla de la despesa, es podrà considerar com gestió greument lesiva pels 
interessos generals, i es podrà procedir a la dissolució dels òrgans de la Corporació 
Local incomplidora, de conformitat amb allò previst en l’artícle 61 LRBL. 
 
Tretzè.- L’anterior, s’ha d’entendre sense perjudici del que estableix l’article 28 de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, que tipifica d’infracció molt greu en matèria econòmica “la no presentació o la 
manca d’implementació en termini del pla econòmic financer o del pla de reequilibri de 
conformitat amb l’article 23 de la LOPESF”. 
 
Tot això és que s’informa, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió millor 
fonamentada en Dret.” 

 
Per tot això, 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, quatre vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà 
Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau, i tres abstencions dels 
regidors Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres: 

 
PRIMER.- Aprovar el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament per als exercicis 2017-
2018 presentat per la Regidoria d’Hisenda i Pressupostos d’acord amb allò establert 



Ref: S/iu 

 
128 

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 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

a l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària 
i Sostenibilitat Financera, el text del qual és el següent: 
 
“PLA ECONÒMIC FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PEL 
PERÍODE 2017-2018, PER L’INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA EN 
LA LIQUIDACIO DE L’EXERCICI 2016 
 
I.-CONSIDERACIONS PRÈVIES 
 
1.1.- El present Pla econòmic financer (PEF) té el seu origen en l’incompliment de la 
regla de la despesa en la Liquidació de l’exercici pressupostari 2016. 
1.2.- L’horitzó temporal del PEF abasta els exercicis 2017 i 2018. 
1.3.- El perímetre de consolidació és el sector administracions públiques integrat 
pels següents ens: 

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

 
II.- CAUSES DE L’INCOMPLIMENT 
 
L’incompliment de l’objectiu de la regla de despesa per 2016 (+1,8%) s’ha produït 
per cadascun dels ens i pel consolidat. 
 

Denominación F. Els Garrofers Canet de Mar (*) O. Aut. L. Rádio 
Canet (*) 

 Total 

Gasto computable liquidación 
2015:  

1.920.762,54 € 8.941.467,62 € 123.593,42 € 10.985.823,58 € 

Tasa referencia 2016 1.955.336,26 € 9.102.414,04 € 125.818,10 € 11.183.568,40 € 

Aumentos y disminuciones 
(art.12.4) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Límite regla gasto 2016 1.955.336,26 € 9.102.414,04 € 125.818,10 € 11.183.568,40 € 

Gasto computable liquidación 
2016 

1.971.267,23 € 9.609.459,73 € 133.793,41 € 11.714.520,37 € 

Cumplimiento/incumplimiento 
regla gasto (**) 

-15.930,96 € -507.045,69 € -7.975,31 € -530.951,96 € 

(*) Els imports de despesa computable d’Ajuntament i OA Ràdio difereixen dels de l’informe de liquidació 
degut a la diferent consideració que tenen les despeses de capítol 3 en els formularis de suport econòmic 
de la Diputació de Barcelona i de la plataforma de captura de dades del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
(**) En els formularis del MINHAP s’indica en negatiu l’excès de despesa computable i en positiu el 
defecte.  
 
En el cas de l’Ajuntament, l’excés de despesa computable deriva del fet que 
l’estancament de les obligacions reconegudes netes per operacions no financeres ve 
contrarestat per la disminució de la despesa finançada amb subvencions finalistes. 
 

Magnitud EXERCICI 2015 EXERCICI 2016 
 Variació 

  

Obligacions reconegudes netes per ocupacions 
no financeres 

      

Cap 1. Personal 5.092.792,07 5.324.662,94 4,6% 

Cap 2. Béns corrents i serveis 4.132.409,90 4.134.576,66 0,1% 

Cap 3. Despeses financeres (*) 148.849,62 115.366,15 -22,5% 
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Cap 4. Transferències corrents 487.568,22 476.662,36 -2,2% 

Cap 5. Fons de contingència       

Cap 6. Inversions reals 874.147,43 625.198,73 -28,5% 

Cap 7. Transferències de capital       

(-) Interessos -148.849,62 -115.366,15 -22,5% 
OCUPACIONS NO FINANCERES, EXCLOSOS 
INTERESSOS (*) 10.586.917,62 10.561.100,69 -0,2% 

TOTAL AJUSTOS SEC 104.495,00 208.999,01 100,0% 
OCUPACIONS NO FINANCERES, AJUSTADES I 
SENSE INTERESSOS 

10.691.412,62 10.770.099,70 0,7% 

(-) Transferències internes a entitats que 
integren la Corporació Local 

-123.392,00 -135.246,36 9,6% 

(-) Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de UE i altres AP 

-1.626.553,00 -970.821,40 -40,3% 

DESPESA COMPUTABLE 8.941.467,62 9.664.031,94 8,1% 

Inversions financerament sostenibles (t-1)(*) 0,00 -54.572,21  
DESPESA COMPUTABLE SENSE IFS 8.941.467,62 9.609.459,73 7,5% 

(*) Obligacions reconegudes netes per inversions financerament sostenibles executades durant l’exercici 
2016. 
 
En el cas de l’Organisme Autònom Ràdio Canet, l’excés de despesa computable és 
atribuïble a l’increment de les obligacions reconegudes netes de capítols 1 i 2. 
 

Magnitud EXERCICI 2015 EXERCICI 2016 
  

Variació  

Obligacions reconegudes netes per ocupacions 
no financeres 

      

Cap 1. Personal 69.788,88 74.543,05 6,8% 

Cap 2. Béns corrents i serveis 55.100,54 58.741,88 6,6% 

Cap 3. Despeses financeres (*) 457,78 337,03 -26,4% 

Cap 4. Transferències corrents     

Cap 5. Fons de contingència     

Cap 6. Inversions reals     

Cap 7. Transferències de capital     

(-) Interessos -457,78 -337,03 -26,4% 
OCUPACIONS NO FINANCERES, EXCLOSOS 
INTERESSOS (*) 124.889,42 133.284,93 6,7% 

Ajustos SEC     
 

TOTAL AJUSTOS SEC -1.296,00 171,45 
 

OCUPACIONS NO FINANCERES, AJUSTADES I 
SENSE INTERESSOS 

123.593,42 133.456,38 8,0% 

(-) Transferències internes a entitats que 
integren la Corporació Local 

    
 

(-) Despesa finançada amb fons finalistes 
procedents de UE i altres AP 

   

DESPESA COMPUTABLE 123.593,42 133.456,38 8,0% 

Inversions financerament sostenibles (t-1)      

DESPESA COMPUTABLE SENSE IFS 123.593,42 133.456,38 8,0% 

 
En el cas de la Fundació Garrofers, l’increment de la despesa computable ve 
explicat per l’increment de despeses d’aprovisionaments, de personal i d’altres 
despeses d’explotació. 
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  2015 2016 variació 
Aprovisionamientos 118.351,23 124.295,15 5,0% 
Gastos de personal 1.517.774,26 1.568.023,18 3,3% 
Otros gastos de explotación 253.119,87 268.960,73 6,3% 
Impuesto de sociedades 0,00     
Otros impuestos 1.995,81 1.775,69 -11,0% 
Gastos excepcionales 2.543,44 0,00 -100,0% 
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de 
inversiones inmoviliarias; de existencias 

26.977,93 8.212,48 -69,6% 

Empleos no financieros terminos SEC excepto 
intereses de la deuda  

1.920.762,54 1.971.267,23 2,6% 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones 
internas) a otras entidades que integran la Corpración 
Local (2) 

0,00 0,00   

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes 
de la Unión Europea o de otras Administraciones 
públicas 

0,00 0,00   

Gasto computable del ejercicio 1.920.762,54 1.971.267,23 2,6% 
(+) Incrementos recaudación cambios normativos       
(-) Disminuciones recaudación cambios normativos       
(-) Inversión financieramente sostenible       
  1.920.762,54 1.971.267,23 2,6% 

 
III.- ESCENARI TENDENCIAL D’INGRESSOS I DESPESES 
 
3.1. Escenari tendencial 
 
L’evolució tendencial prevista pel període 2017-2018 és la següent: 
 
3.1.1.-Ajuntament  
L’escenari tendencial resumit per capítols de la classificació econòmica es recull en 
el quadre 3.1.1.A. 
 
A) Per les previsions d’ingressos s’ha considerat: 
 
Exercici 2017 
 
Les previsions inicials són les del pressupost general aprovat provisionalment pel 
Ple en sessió de 29 de desembre de 2016, i que en no haver-se presentat 
al·legacions durant el període d’exposició pública, quedà aprovat definitivament 
(BOP 07/02/2017).  
 
Les previsions definitives són les estimades a 31/12/2017, considerant les 
modificacions de pressupost ja aprovades i les que es troben en curs. 
 
Els drets reconeguts nets són els resultants d’actualitzar les estimacions a 
31/12/2017 a partir de les dades tancades a 31/05/2017.  
 
En les estimacions d’ingressos per autoliquidacions amb comportament estable 
durant l’exercici s’ha aplicat un factor corrector del 0,90.  
 
En el cas dels ingressos per IIVTNU, s’ha minorat la previsió en un 10% addicional 
per l’impacte de les mesures que el legislador pugui implementar en compliment de 
la sentència del Tribunal Constitucional de 11 de maig de 2017, relativa a la 
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inconstitucionalitat de l’article 107 TRLHL en les transmissions en què no es posi de 
manifest increment de valor. 
 
Quant a les operacions financeres, excloses de l’anàlisi d’estabilitat i regla de la 
despesa, s’ha considerat: 
 

- Cap.8 Actius financers: execució del 100% de les previsions inicials pel 
reintegrament del préstec concedit a la Fundació Els Garrofers. 

- Cap.9 Passius financers: execució del 100% de les previsions inicials de 
préstecs d’ens del sector públic (ajut de caixa de Diputació de Barcelona). 

 
Exercici 2018 
 
Les previsions inicials parteixen de l’estimació de drets reconeguts nets a 
31/12/2017, amb les següents correccions: 
 

- Cap.1-Impostos directes. En el cas dels ingressos per IIVTNU, s’ha 
considerat devolucions del 25% del total per possible impacte de les 
mesures que el legislador pugui implementar en compliment de la STC de 
11/05/2017. 

- Cap.4.-Transferències corrents. S’han considerat un increment de les 
bestretes per Participació en tributs de l’Estat igual a la variació del PIB real 
(2,5%). Quant a la resta de transferències corrent, s’han considerat 
únicament les subvencions de Comunitat Autònoma, Diputació de Barcelona 
i Consell comarcal que, a la llum de l’execució dels darrers dos exercicis, 
tenen caràcter estable. 

- Cap.7- Transferències de capital. S’ha considerat l’import total de l’anualitat 
2018 de les meses de concertació 2017-2019 de la Diputació de Barcelona. 

 
Les previsions definitives són iguals a les previsions inicials. 
Els drets reconeguts nets parteixen de la hipòtesi d’execució del 100% de les 
previsions definitives. 
 
Quant a les operacions financeres, excloses de l’anàlisi d’estabilitat i regla de la 
despesa, s’ha considerat: 
 

- Cap.8 Actius financers: execució del 100% de les previsions pel 
reintegrament del préstec concedit a la Fundació Els Garrofers. 

- Cap.9 Passius financers: No es contemplen. 
 

B) Per les previsions de despeses, s’han considerat:  
 
Exercici 2017 
 
Els crèdits inicials són les del pressupost general aprovat provisionalment pel Ple en 
sessió de 29 de desembre de 2016, i que en no haver-se presentat al·legacions 
durant el període d’exposició pública, quedà aprovat definitivament (BOP 
07/02/2017). 
 
Els crèdits totals són els estimats a 31/12/2017, considerant les modificacions de 
pressupost ja aprovades i les que es troben en curs. 



Ref: S/iu 

 
132 

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 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Les obligacions reconegudes netes són les resultats d’aplicar els percentatges 
d’execució del quadre 3.2.1.1.B sobre l’estimació de crèdits totals a 31/12/2017. 
 
Quant a les operacions financeres, excloses de l’anàlisi d’estabilitat i regla de la 
despesa, en el capítol 9 s’ha tingut en compte l’amortització anticipada de deute 
prevista en la modificació de crèdit 32/2017 per import total de 900.000,00 euros. 
 
Exercici 2018 
 
Pels crèdits inicials de despeses s’ha considerat: 
 

- Cap.1.-Personal: Increment de retribucions del personal del 1% respecte 
dels crèdits inicials de l’exercici anterior. 

- Cap.2.-Béns corrents i serveis: Els crèdits inicials de l’exercici anterior, 
exclosa la liquidació del curs 12/13 i 13/14 de la concessionària del servei 
d’escola bressol, incrementats en un 1,9% per variació de preus. 

- Cap.3.-Despeses financeres: Es considera l’impacte de la disminució de la 
càrrega financera derivada de l’amortització anticipada de deute prevista en 
modificació de crèdit núm. 32/2017. 

- Cap.4.- Els mateixos crèdits inicials de l’exercici anterior. 
- Cap.5- Increment del Fons de contingència per assolir gradualment l’objectiu 

del 2% dels crèdits inicials totes per operacions no financeres. 
 
Els crèdits totals s’han estimat iguals als crèdits inicials. 
 
Les obligacions reconegudes netes són les resultats d’aplicar els percentatges 
d’execució del quadre 3.1.1.B sobre l’estimació de crèdits totals a 31/12/2018. 
 
Quant a les operacions financeres, excloses de l’anàlisi d’estabilitat i regla de la 
despesa, es reflecteix l’impacte sobre el capítol 9 de l’amortització anticipada de 
deute prevista per 2017. 
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Quadre 3.1.1.A.- Evolució tendencial 2017-2018. Ajuntament. 
 

  EXERCICI 2017 EXERCICI 2018 

    
Previsions 
inicials 

Previsions 
definitives 

estimació drets 
reconeguts nets 

% variació 
DRN 

2017/2016 
Previsions 

inicials 
Previsions 
definitives 

estimació drets 
reconeguts nets 

% variació 
DRN 

2018/2017 
1 Impostos directes 6.588.300,00 6.588.300,00 6.618.920,00 1,1% 6.301.768,00 6.301.768,00 6.301.768,00 -4,8% 
2 Impostos indirectes 76.900,00 76.900,00 127.800,00 60,8% 127.800,00 127.800,00 127.800,00 0,0% 
3 Taxes i altres ingressos 2.567.900,00 2.567.900,00 2.516.100,00 -6,1% 2.516.100,00 2.516.100,00 2.516.100,00 0,0% 
4 Transferències corrents 3.331.266,00 3.566.150,45 3.662.000,00 -6,3% 3.308.650,00 3.308.650,00 3.308.650,00 -9,6% 
5 Ingressos patrimonials 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,8% 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,0% 
6 Alienació d'inversions 0,00 0,00       0,00 0,00   
7 Transferències capital 457.067,74 474.067,74 509.068,00 75,0% 350.000,00 350.000,00 350.000,00 -31,2% 
  Total ing. no finan. 13.163.433,74 13.415.318,19 13.575.888,00 -0,5% 12.746.318,00 12.746.318,00 12.746.318,00 -6,1% 
8 Actius financers 36.900,00 2.522.309,01 36.900,00 0,0% 36.900,00 36.900,00 36.900,00 0,0% 
9 Passius financers 175.000,00 175.000,00 175.000,00   0,00 0,00 0,00 -100,0% 
  Total ing. financers 211.900,00 2.697.309,01 211.900,00 474,1% 36.900,00 36.900,00 36.900,00 -82,6% 
  Total ingressos  13.375.333,74 16.112.627,20 13.787.788,00 0,8% 12.783.218,00 12.783.218,00 12.783.218,00 -7,3% 

    Crèdits inicials Crèdits totals 

estimació 
obligacions 

reconegudes 
netes 

% variació 
ORN 

2017/2016 Crèdits inicials Crèdits totals 

estimació 
obligacions 

reconegudes 
netes 

% variació 
ORN 

2018/2017 
1 Personal 5.387.753,33 5.504.872,97 5.449.824,24 2,4% 5.441.630,86 5.441.630,86 5.332.798,25 -2,1% 
2 Béns corrents i serveis 4.887.084,81 5.238.860,52 4.505.420,05 9,0% 4.816.899,42 4.816.899,42 4.190.702,50 -7,0% 
3 Despeses financeres 245.000,00 185.950,48 122.727,32 6,4% 200.000,00 200.000,00 80.000,00 -34,8% 
4 Transferències corrents 480.436,00 586.986,00 475.458,66 -0,3% 480.500,00 480.500,00 408.425,00 -14,1% 
5 Fons de contingència 75.491,00 75.491,00 0,00   150.000,00 150.000,00 0,00 #DIV/0! 
6 Inversions 1.364.568,60 2.617.594,02 2.209.249,35 253,4% 929.187,72 929.187,72 789.809,56 -64,2% 
7 Transferències capital     0,00       0,00 #DIV/0! 
  Total desp. no finan. 12.440.333,74 14.209.754,99 12.762.679,62 19,5% 12.018.218,00 12.018.218,00 10.801.735,30 -15,4% 
8 Actius financers     0,00 #DIV/0!     0,00 #DIV/0! 
9 Passius financers 935.000,00 1.902.872,21 1.902.872,21   765.000,00 765.000,00 765.000,00 -59,8% 
  Total desp. Finan. 935.000,00 1.902.872,21 1.902.872,21 91,6% 765.000,00 765.000,00 765.000,00 -59,8% 
  Total despeses 13.375.333,74 16.112.627,20 14.665.551,83 25,7% 12.783.218,00 12.783.218,00 11.566.735,30 -21,1% 
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Quadre 3.1.1.B.- Grau execució previst del pressupost (% crèdits totals) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1 Personal 98,4% 97,5% 97,2% 99,0% 98,0% 
2 Béns corrents i serveis 94,2% 87,7% 85,8% 86,0% 87,0% 
3 Despeses financeres 82,8% 64,2% 56,3% 66,0% 40,0% 
4 Transferències corrents 82,7% 81,9% 78,8% 81,0% 85,0% 
5 Fons de contingència 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
6 Inversions 55,8% 46,4% 40,3% 84,4% 85,0% 
7 Transferències de capital        
8 Actius financers  100,0%      
9 Passius financers 99,2% 94,9%  100,0% 100,0% 
 
3.1.2.- OA Ràdio Canet 
 
L’escenari tendencial resumit per capítols de la classificació econòmica es recull en 
el quadre 3.1.2.A. 
 

A) Per les previsions d’ingressos s’ha considerat: 
 
Exercici 2017 
 
Les previsions inicials són les del pressupost general aprovat provisionalment pel 
Ple en sessió de 29 de desembre de 2016, i que en no haver-se presentat 
al·legacions durant el període d’exposició pública, quedà aprovat definitivament 
(BOP 07/02/2017). 
 
Les previsions definitives són les estimades a 31/12/2017, considerant les 
modificacions de pressupost ja aprovades i les que es troben en curs. 
 
Els drets reconeguts nets són els resultants d’actualitzar les estimacions a 
31/12/2017 a partir de les dades tancades a 31/05/2017. 
 
No s’han considerat operacions financeres. 
 
Exercici 2018 
 
Les previsions inicials parteixen de l’estimació de drets reconeguts nets a 
31/12/2017, amb les següents correccions: 
 

- Cap.4.-Transferències corrents. S’ha considerat transferència corrent de 
l’Ajuntament per import de 128.000,00 euros. 

 
Les previsions definitives són iguals a les previsions inicials. 
 
Els drets reconeguts nets parteixen de la hipòtesi d’execució del 100% de les 
previsions definitives. 
 
No s’han considerat operacions financeres. 
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B) Per les previsions de despeses, s’han considerat:  
 
Exercici 2017 
 
Els crèdits inicials són les del pressupost general aprovat provisionalment pel Ple en 
sessió de 29 de desembre de 2016, i que en no haver-se presentat al·legacions 
durant el període d’exposició pública, quedà aprovat definitivament (BOP 
07/02/2017). 
 
Els crèdits totals són els estimats a 31/12/2017, considerant les modificacions de 
pressupost ja aprovades i les que es troben en curs. 
 
Les obligacions reconegudes netes són les resultats d’aplicar els percentatges 
d’execució del quadre 3.1.2.B sobre l’estimació de crèdits totals a 31/12/2017. 
 
Exercici 2018 
 
Pels crèdits inicials de despeses s’ha considerat: 
 

- Cap.1.-Personal: Increment de retribucions del personal del 1% respecte 
dels crèdits inicials de l’exercici anterior. 

- Cap.2.-Béns corrents i serveis: Els crèdits inicials de l’exercici anterior, 
incrementats en un 1,9% per variació de preus. 

- Cap.3.-Despeses financeres: Els mateixos de l’exercici anterior. 
- Cap.4.- Transferències corrents. Els mateixos de l’exercici anterior. 
- Cap.6- Inversions: Es preveu dotació per la diferència entre els previsions 

inicials totals i els crèdits inicials de la resta de capítols. 
 
Els crèdits totals s’han estimat iguals als crèdits inicials. 
 
Les obligacions reconegudes netes són les resultats d’aplicar els percentatges 
d’execució del quadre 3.1.2.B sobre l’estimació de crèdits totals a 31/12/2018. 
 
Quadre 3.1.2.B.- Grau execució previst del pressupost (% crèdits totals) 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1 Personal 99,8% 100,0% 99,4% 100,0% 100,0% 
2 Béns corrents i serveis 95,5% 91,7% 92,0% 97,0% 97,0% 
3 Despeses financeres 97,7% 91,6% 74,9% 100,0% 100,0% 
4 Transferències corrents    100,0% 100,0% 
5 Fons de contingència      
6 Inversions     100,0% 
7 Transferències de capital      
8 Actius financers      
9 Passius financers      
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Quadre 3.1.2.A.- Evolució tendencial 2017-2018. OA Ràdio Canet. 
 

     EXERCICI 2017 EXERCICI 2018 

    
Previsions 
inicials 

Previsions 
definitives 

estimació drets 
reconeguts 

nets 

% variació 
DRN 

2017/2016 Previsions inicials 
Previsions 
definitives 

estimació drets 
reconeguts 

nets 
% variació DRN 

2018/2017 
1 Impostos directes         
2 Impostos indirectes         
3 Taxes i altres ingressos 7.180,00 7.180,00 7.180,00 -12,0% 7.180,00 7.180,00 7.180,00 0,0% 
4 Transferències corrents 127.306,00 127.306,00 127.306,00 -5,9% 128.000,00 128.000,00 128.000,00 0,5% 
5 Ingressos patrimonials         
6 Alienació d'inversions         
7 Transferències de capital         
  Total ing. no finan. 134.486,00 134.486,00 134.486,00 -6,2% 135.180,00 135.180,00 135.180,00 0,5% 
8 Actius financers         
9 Passius financers         
  Total ing. Finan.         
  Total ingressos  134.486,00 134.486,00 134.486,00 -6,2% 135.180,00 135.180,00 135.180,00 0,5% 

    Crèdits inicials Crèdits totals 

estimació 
obligacions 

reconegudes 
netes 

% variació 
ORN 

2017/2016 Crèdits inicials Crèdits totals 

estimació 
obligacions 

reconegudes 
netes 

% variació ORN 
2018/2017 

1 Personal 72.102,00 72.102,00 72.102,00 -3,3% 72.823,02 72.823,02 72.823,02 1,0% 
2 Béns corrents i serveis 61.089,00 61.089,00 59.256,33 0,9% 61.089,00 61.089,00 59.256,33 0,0% 
3 Despeses financeres 350,00 350,00 350,00 3,8% 350,00 350,00 350,00 0,0% 
4 Transferències corrents 945,00 945,00 945,00      
5 Fons de contingència          
6 Inversions     917,98 917,98 917,98  
7 Transferències de capital          
  Total desp. no finan. 134.486,00 134.486,00 132.653,33 -0,7% 135.180,00 135.180,00 133.347,33 0,5% 
8 Actius financers         
9 Passius financers         
  Total desp. finan.         
  Total despeses 134.486,00 134.486,00 132.653,33 -0,7% 135.180,00 135.180,00 133.347,33 0,5% 
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3.1.3.- Fundació Els Garrofers 
 
L’escenari tendencial es recull en el quadre següent: 

2017 2018 

INGRESSOS 2.190.782,22 2.190.782,22 

Ingressos ICAS i Altres (1) 2.110.413,85 2.110.413,85 

Donatius 14.280,00 14.280,00 

Subvenció de capital 66.088,37 66.088,37 

DESPESES 2.159.715,00 2.155.948,92 

Aprovisionaments (2) 124.320,00 125.563,20 

Total personal (3) 1.565.869,25 1.550.396,20 

Altres Despeses Explotació (2) 292.327,32 295.250,59 

Amortitzacions Immobilizat 138.095,73 138.095,73 

Altres resultats Extraor. (Imprevistos any) 3.600,00 3.600,00 

Resultat Financer 35.502,70 43.043,20 

RESULTAT EXERCICI 31.067,22 34.833,30 

(3) Descomptats en 2019 i següents anys la gerència per 24.552 € 
(3) Descomptats en 2018 i següents exercicis 10.000 € de personal adm per concurs i 18.000 € 
d'imprevistos 
Font: Fundació Els Garrofers. 
 
3.2.-Objectius 
 
Els objectius d’estabilitat, regla de la despesa i deute per aquest període, segons 
Acord del Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017, són els següents: 
 

Ejercicio   Objetivo EP   
Objetivo Deuda 

Pública   
Objetivo Regla 

de Gasto 

2017 
 

0,0% 
 

2,9% 
 

2,1% 

2018 (1) 0,0% (2) 2,7% (3) 2,4% 

(1) Objetivo de estabilidad presupuestaria para el periodo 2018-2020. Capacidad (+) Necesidad (–) de 
Financiación, SEC-2010 (En porcentaje del PIB). Estos objetivos no incluyen el posible efecto del 
mecanismo de ayuda financiera europea 

(2) Objetivo de deuda pública para el periodo 2018-2020(*) (Deuda PDE en porcentaje del PIB) Estos 
objetivos de deuda pública se podrán rectificar por el importe efectivo de la ejecución de los 
mecanismos adicionales de financiación para las Comunidades Autónomas que se produzcan durante 
los respectivos ejercicios siempre que no se destinen a financiar vencimientos de deuda o déficit del 
ejercicio en que se ejecute y por los incrementos de deuda derivados de reclasificaciones de 
entidades y organismos públicos en el Sector Administraciones Públicas siempre que no financien 
déficit del ejercicio. 

 
3.3.-Valoració de l’escenari tendencial 
 
A la vista de les anteriors estimacions, el grau de compliment dels objectius de la 
LOEPSF seria el següent: 
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 Estabilitat 

 
Entidad Ejercicio 2016 

Denominación 
Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes propia 
entidad 

Ajustes por 
operaciones 

internas 

Capacidad/ 
necesidad 

financiación 

F. Els Garrofers 2.142.598,22 € 2.013.840,43 € 0,00 € 0,00 € 128.757,79 € 

Canet de Mar 13.645.179,25 € 10.676.466,84 € -362.685,13 € 0,00 € 2.606.027,28 € 

OA Radio Canet 143.408,54 € 133.621,96 € -147,45 € 0,00 € 9.639,13 € 

TOTAL 15.931.186,01 € 12.823.929,23 € -362.832,58 € 0,00 € 2.744.424,20 € 

Entidad Ejercicio 2017 

Denominación 
Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes propia 
entidad 

Ajustes por 
operaciones 

internas 

Capacidad/ 
necesidad 

financiación 

F. Els Garrofers 2.190.782,22 € 2.021.619,27 € 0,00 € 0,00 € 169.162,95 € 

Canet de Mar 13.575.888,00 € 12.762.679,62 € -146.753,16 € 0,00 € 666.455,22 € 

OA Radio Canet 134.486,00 € 132.653,33 € 0,00 € 0,00 € 1.832,67 € 

TOTAL 15.901.156,22 € 14.916.952,22 € -146.753,16 € 0,00 € 837.450,84 € 

Entidad Ejercicio 2018 

Denominación 
Ingresos no 
financieros 

Gastos no 
financieros 

Ajustes propia 
entidad 

Ajustes por 
operaciones 

internas 

Capacidad/ 
necesidad 

financiación 

F. Els Garrofers 2.190.782,22 € 2.017.853,19 € 0,00 € 0,00 € 172.929,03 € 

Canet de Mar 12.746.318,00 € 10.801.735,30 € -231.491,68 € 0,00 € 1.713.091,02 € 

OA Radio Canet 135.180,00 € 133.347,33 € 0,00 € 0,00 € 1.832,67 € 

TOTAL 15.072.280,22 € 12.952.935,82 € -231.491,68 € 0,00 € 1.887.852,72 € 

 
L’escenari tendencial compleix l’objectiu d’estabilitat en els exercicis 2017 i 2018. 
 

 Regla de la despesa 
 

  Exercici 2016 

Denominación F. Els Garrofers Canet de Mar OA Radio Canet TOTAL 

Gasto computable liquidación 2015:  1.920.762,54 € 8.941.467,62 € 123.593,42 € 10.985.823,58 € 

Tasa referencia 2016 1.955.336,26 € 9.102.414,04 € 125.818,10 € 11.183.568,40 € 

Aumentos y disminuciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Límite regla gasto 2016 1.955.336,26 € 9.102.414,04 € 125.818,10 € 11.183.568,40 € 

Gasto computable liquidación 2016 1.971.267,23 € 9.609.459,73 € 133.793,41 € 11.714.520,37 € 

Cumplimiento/incumplimiento -15.930,96 € -507.045,69 € -7.975,31 € -530.951,96 € 

  Exercici 2017 

Denominación F. Els Garrofers Canet de Mar OA Radio Canet TOTAL 

Base Gasto computable liquidación 
2016: 

1.971.267,23 € 9.609.459,73 € 133.793,41 € 11.714.520,37 € 
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Tasa referencia 2017 2.012.663,84 € 9.811.258,38 € 136.603,07 € 11.960.525,29 € 

Aumentos y disminuciones 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 

Límite regla gasto 2017 2.012.663,84 € 9.861.258,38 € 136.603,07 € 12.010.525,29 € 

Gasto computable liquidación 2017 1.986.116,57 € 10.101.571,28 € 132.303,33 € 12.219.991,18 € 

Cumplimiento/incumplimiento 26.547,27 € -240.312,90 € 4.299,74 € -209.465,89 € 

 
Exercici 2018 

Denominación F. Els Garrofers Canet de Mar OA Radio Canet TOTAL 

Base Gasto computable liquidación 
2017: 

1.986.116,57 € 10.101.571,28€ 132.303,33 € 12.219.991,18 € 

Tasa referencia 2018 2.033.783,37 € 10.344.008,99 € 135.478,61 € 12.513.270,97 € 

Aumentos y disminuciones 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Límite regla gasto 2018 2.033.783,37 € 10.344.008,99 € 135.478,61 € 12.513.270,97 € 

Gasto computable liquidación 2018 1.974.810,00 € 9.884.935,30 € 132.997,33 € 11.992.742,63 € 

Cumplimiento/incumplimiento 58.973,37 € 459.073,69 € 2.481,28 € 520.528,34 € 

 
L’escenari tendencial incompleix l’objectiu de regla de la despesa l’any 2017. 
L’incompliment del consolidat té el seu origen en l’ens Ajuntament.  
 

 Deute públic 
 

Entidad Ejercicio 2016 

Denominación Drn corrientes Ajustes DF 31ª 
LPGE 2013 

Drn ajustados Deuda PDE Coef. 
Endeudam. 

F. Els Garrofers 2.142.598,22 € 0,00 € 2.142.598,22 € 2.079.262,98 € 97,04% 

Canet de Mar 13.354.336,10 € 0,00 € 13.354.336,10 € 5.437.352,68 € 40,72% 

O. A Rádio Canet 143.408,54 € 0,00 € 143.408,54 € 0,00 € 0,00% 

TOTAL 15.640.342,86 € 0,00 € 15.640.342,86 € 7.516.615,66 € 48,06% 

Entidad Ejercicio 2017 

Denominación Drn corrientes Ajustes DF 31ª 
LPGE 2013 

Drn ajustados Deuda PDE Coef. 
Endeud. 

F. Els Garrofers 2.142.598,22 € 0,00 € 2.142.598,22 € 1.738.561,63 € 81,14% 

Canet de Mar 13.066.820,00 € 50.000,00 € 13.016.820,00 € 3.709.480,47 € 28,50% 

O. A. Rádio Canet 134.486,00 € 0,00 € 134.486,00 € 0,00 € 0,00% 

TOTAL 15.343.904,22 € 50.000,00 € 15.293.904,22 € 5.448.042,10 € 35,62% 

Entidad Ejercicio 2018 

Denominación Drn corrientes 
Ajustes DF 
31ª LPGE 

2013 
Drn ajustados Deuda PDE Coef. 

Endeud. 

F. Els Garrofers 2.124.693,85 € 0,00 € 2.124.693,85 € 1.600.873,08 € 75,35% 

Canet de Mar 12.396.318,00 € 50.000,00 € 12.346.318,00 € 2.944.480,47 € 23,85% 

O. A. Rádio Canet 134.830,00 € 0,00 € 134.830,00 € 0,00 € 0,00% 

TOTAL 14.655.841,85 € 50.000,00 € 14.605.841,85 € 4.545.353,55 € 31,12% 

 
No existeix un objectiu de deute públic individualitzat per ens local. No obstant 
això, es posa de manifest que el nivell de deute viu és inferior al llindar 
d’autorització per operacions a llarg termini, consistent en el 75 per 100 dels 
recursos ordinaris ajustats. 
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 Deute comercial 

 
Entidad Ejercicio 2016 

Denominación Deuda comercial 
corriente 

Deuda 
comercial 
cerrados 

Saldo 413 Total deuda 
comercial 

PMP 

F. Els Garrofers 11.420,11 € 0,00 € 0,00 € 11.420,11 € -7,79 

Canet de Mar 354.200,61 € 34.093,13 € 345.956,96 € 734.250,70 € 24,07 

O. A. Rádio Canet 4.512,55 € 814,64 € 171,45 € 5.498,64 € 37,02 

TOTAL 370.133,27 € 34.907,77 € 346.128,41 € 751.169,45 € 22,31 

Entidad Ejercicio 2017 

Denominación 
Deuda comercial 

corriente 

Deuda 
comercial 
cerrados 

Saldo 413 
Total deuda 
comercial PMP 

F. Els Garrofers 11.420,11 € 0,00 € 0,00 € 11.420,11 € -7,79 

Canet de Mar 976.844,19 € 17.278,20 € 250.000,00 € 1.244.122,39 € 24,07 

O. A. Rádio Canet 3.066,07 € 386,20 € 0,00 € 3.452,27 € 30,00 

TOTAL 991.330,37 € 17.664,40 € 250.000,00 € 1.258.994,77 € 22,00 

Entidad Ejercicio 2018 

Denominación 
Deuda comercial 

corriente 

Deuda 
comercial 
cerrados 

Saldo 413 
Total deuda 
comercial PMP 

F. Els Garrofers 11.420,11 € 0,00 € 0,00 € 11.420,11 € -7,79 

Canet de Mar 655.585,22 € 44.297,54 € 250.000,00 € 949.882,76 € 24,07 

O. A. Rádio Canet 3.249,67 € 292,46 € 0,00 € 3.542,13 € 30,00 

TOTAL 670.255,00 € 44.590,00 € 250.000,00 € 964.845,00 € 22,00 

 
En la determinació del pendent de pagament a 31 de desembre de corrent i tancats 
dels ens amb pressupost limitatiu s’ha partit de la mitjana dels percentatges de 
pagaments líquids dels exercicis 2014, 2015 i 2016. 
 
S’ha estimat que el saldo del compte 413 a 31 de desembre seria de 250.000,00 
euros en ambdós exercicis de vigència del PEF. 
 
Atès que la corporació no disposa d’un pressupost de tresoreria, s’ha considerat que 
es mantindria constant el període mig de pagaments fel 4t trimestre de 2016. 
 
IV.- DESCRIPCIÓ, QUANTIFICACIÓ I CALENDARI DE LES MESURES 
 
Atès que l’evolució tendencial prevista presenta incompliment en l’objectiu de la 
regla de la despesa en l’exercici 2017, és necessari adoptar mesures correctives en 
l’àmbit Ajuntament. 
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4.1.-Sobre ocupacions no financeres 
 
4.1.1. Mesures (diferents de les subsegüents) 
 
No es contemplen. 
 
4.1.2. Acord de no disponibilitat 
 
Es proposa declarar la no disponibilitat dels següents crèdits pressupostaris dotats 
en el pressupost inicial o mitjançant modificacions de crèdit ja aprovades: 
 

Denominació projecte 
Aplicacions 
pressupostàries 

Crèdits 
inicials 

exercici 2017  

 ALTRA INVERSIÓ REPOSICIÓ INFR. - ALTRES VIES PÚBLIQUES(*) 20 15100 61900  55.000,00 

 ALTRA INVERSIÓ REPOSICIÓ INFR. - ZONA VAGONS(*) 20 15100 61900  60.000,00 

 INVERSIONS CARÀCTER IMMATERIAL - PROJECTE NAU BRIGADA(* 21 15320 64000  60.000,00 

INV.NOVA MAQUINÀRIA, INST. I UTILL. – ACCESS. PLATGES 21 17220 62300 18.000,00 

ALTRA INVERSIÓ REPOSICIÓ INFR. – ACCESS. VIES PÚBLIQUES 20 15320 61900 35.000,00 

ALTRA INVERSIÓ REPOSICIÓ INFR.- PARC TURÓ DEL DRAC 20 17100 61900 25.350,00 

Total  253.350,00 

 
Els projectes d’inversió marcats amb (*) estaven finançats amb operació de crèdit a 
llarg termini amb la Diputació de Barcelona (ajuts de caixa) que finalment no es 
concertaran. 
 
Això sense perjudici de les inversions financerament sostenibles que es dotin amb 
càrrec a romanent líquid en aplicació del superàvit de l’exercici pressupostari 2016, 
d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en connexió amb la disposició 
addicional noranta sisena de la Llei 3/2017, de 3 de juny, de pressupostos generals 
de l’Estat per 2017 i la disposició addicional setzena del TRLHL. 
 
Medida Inejecución de inversiones 

Soporte jurídico 4.- Otros 

Entidad afectada Canet de Mar 

Tipo de contabilidad Limitativa 

Capítulo 6 

Fecha de aprobación 27/07/2017 

Fecha de aplicación efectiva 31/07/2017 

Efecto económico ejercicio 2017 253.350,00 € 

Efecto económico ejercicio 2018 0,00 € 

 
4.1.3. Mesures de racionalització art.116bis LRBL 
 
No es contemplen. 
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4.2.-Sobre recursos no financers 
 
4.2.1.-Mesures 
 
Al marge de les conclusions sobre l’escenari tendencial, per tal d’alinear l’evolució 
de les despeses ordinàries i dels ingressos ordinaris, es considera necessari regular 
el tipus impositiu de l’IBI-urbana de manera que la quota global augmenti un 1% 
respecte de l’exercici 2016. L’impacte de la mesura es xifra en 50.000,00 € el 2018.  
 
Medida Incremento permanente recaudación por cambio normativo IBI 

Soporte jurídico 1.- Reglamento u Ordenanza de la Propia Entidad Local 

Entidad afectada Canet de Mar 

Tipo de contabilidad Limitativa 

Capítulo 1 

Fecha de aprobación 01/10/2017 

Fecha de aplicación efectiva 01/01/2018 

Efecto económico ejercicio 2017 0,00 € 

Efecto económico ejercicio 2018 50.000,00 € 

 
4.3.-Total de mesures 
 

SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS 

  Núm. Efecto económico 
ejercicio 2017 

Efecto económico 
ejercicio 2018 

MEDIDAS 1 253.350,00 € 0,00 € 

ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD 0 0,00 € 0,00 € 

ACUERDOS RACIONALIZACIÓN 
SECTOR PÚBLICO ART.118 BIS 0 0,00 € 0,00 € 

TOTALES 1 253.350,00 € 0,00 € 

SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 

  Núm. 
Efecto económico 

ejercicio 2017 
Efecto económico 

ejercicio 2018 

MEDIDAS 1 0,00 € 50.000,00 € 

TOTALES 1 0,00 € 50.000,00 € 

TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO 

  Núm. Efecto económico 
ejercicio 2017 

Efecto económico 
ejercicio 2018 

TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE 
EMPLEOS NO FINANCIEROS 1 253.350,00 € 0,00 € 

TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE 
RECURSOS NO FINANCIEROS 1 0,00 € 50.000,00 € 

TOTALES 2 253.350,00 € 50.000,00 € 
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4.4.- Resultats esperats 
 
4.4.1. Estabilitat pressupostària 
 

Entidad Ejercicio 2017 

Denominación Capacidad/necesidad 
financiación previa 

Efecto medidas Capacidad/necesidad 
financiación PEF 

Canet de Mar 666.455,22 € 253.350,00 € 919.805,22 € 

F. Els Garrofers 169.162,95 € 0,00 € 169.162,95 € 

OA. Radio Canet 1.832,67 € 0,00 € 1.832,67 € 

TOTAL 837.450,84 € 253.350,00 € 1.090.800,84 € 

Entidad Ejercicio 2018 

Denominación 
Capacidad/necesidad 
financiación previa Efecto medidas 

Capacidad/necesidad 
financiación PEF 

Canet de Mar 1.713.091,02 € 50.000,00 € 1.763.091,02 € 

F. Els Garrofers 172.929,03 € 0,00 € 172.929,03 € 

OA. Radio Canet 1.832,67 € 0,00 € 1.832,67 € 

TOTAL 1.887.852,72 € 50.000,00 € 1.937.852,72 € 

 
En l’escenari amb mesures es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
4.4.2.-Regla de la despesa 
 

Entidad Ejercicio 2017 

Denominación Gasto computable PEF 
Límite de la regla de 

gasto del PEF 

Cumplimiento 
/incumplimiento regla 

gasto PEF 

Canet de Mar 9.848.221,28 € 9.861.258,38 € 13.037,10 € 

F. Els Garrofers 1.986.116,57 € 2.012.663,84 € 26.547,27 € 

OA. Radio Canet 132.303,33 € 136.603,07 € 4.299,74 € 

TOTAL 11.966.641,18 € 12.010.525,29 € 43.884,11 € 

Entidad Ejercicio 2018 

Denominación Gasto computable PEF 
Límite de la regla de 

gasto del PEF 

Cumplimiento 
/incumplimiento regla 

gasto PEF 

Canet de Mar 9.884.935,30 € 10.134.578,59 € 249.643,29 € 

F. Els Garrofers 1.974.810,00 € 2.033.783,37 € 58.973,37 € 

OA. Radio Canet 132.997,33 € 135.478,61 € 2.481,28 € 

TOTAL 11.992.742,63 € 12.303.840,57 € 311.097,94 € 

 
En l’escenari amb mesures es compleix l’objectiu de regla de la despesa. 
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4.4.3.-Deute públic 
 

Entidad Ejercicio 2017 

Denominación 
Drn ajustados 

previo Efecto medidas 
Drn ajustados 

PEF Deuda PDE 
Coeficiente 

endeudamiento 

Canet de Mar 13.016.820,00 € 0,00 € 13.016.820,00 € 3.534.480,47 € 27,15% 

F. Els Garrofers 2.142.598,22 € 0,00 € 2.142.598,22 € 1.738.561,63 € 81,14% 

OA. Radio Canet 134.486,00 € 0,00 € 134.486,00 € 0,00 € 0,00% 

TOTAL 15.293.904,22 € 0,00 € 15.293.904,22 € 5.273.042,10 € 34,48% 

Entidad Ejercicio 2018 

Denominación Drn ajustados 
previo 

Efecto medidas Drn ajustados 
PEF 

Deuda PDE Coeficiente 
endeudamiento 

Canet de Mar 12.346.318,00 € 50.000,00 € 12.396.318,00 € 2.769.480,47 € 22,34% 

F. Els Garrofers 2.124.693,85 € 0,00 € 2.124.693,85 € 1.600.873,08 € 75,35% 

OA. Radio Canet 134.830,00 € 0,00 € 134.830,00 € 0,00 € 0,00% 

TOTAL 14.605.841,85 € 50.000,00 € 14.655.841,85 € 4.370.353,55 € 29,82% 

 
4.4.4.- Deute comercial 
 

Entidad Ejercicio 2017 

Denominación Deuda comercial 
corriente 

Deuda comercial 
cerrados 

Saldo 413 Total deuda 
comercial 

PMP 

F. Els Garrofers 11.420,11 € 0,00 € 0,00 € 11.420,11 € -7,79 

Canet de Mar 976.844,19 € 17.278,20 € 250.000,00 € 1.244.122,39 € 24,07 

OA. Radio Canet 3.066,07 € 386,20 € 0,00 € 3.452,27 € 30,00 

TOTAL 991.330,37 € 17.664,40 € 250.000,00 € 1.258.994,77 € 22,00 

Entidad Ejercicio 2018 

Denominación Deuda comercial 
corriente 

Deuda comercial 
cerrados 

Saldo 413 Total deuda 
comercial 

PMP 

F. Els Garrofers 11.420,11 € 0,00 € 0,00 € 11.420,11 € -7,79 

Canet de Mar 655.585,22 € 44.297,54 € 250.000,00 € 949.882,76 € 24,07 

OA. Radio Canet 3.249,67 € 292,46 € 0,00 € 3.542,13 € 30,00 

TOTAL 670.255,00 € 44.590,00 € 250.000,00 € 964.845,00 € 22,00 

 
V.-PREVISIONS ECONÒMIQUES 
 
Les previsions macroeconòmiques sobre les quals es fonamenta el PEF 2017-2018 
són les contemplades l’Actualització del Programa d’Estabilitat 2017-2020: 
 

    2017p 2018p 

PIB real % variació 2,7 2,5 

Deflactor PIB % variació 1,5 1,6 

Taxa d'atur (mitjana anual) % 17,5 15,6 
Font: MINHAP, document de presentació de 28 d’abril 2017. 
 



Ref: S/iu 

145 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

Pel que fa a l’evolució dels preus, s’ha partit de l’estimació de variació de l’Índex de 
Preus de Consum total per 2017, mitjana anual, publicat per FUNCAS, que es fixa 
en 1,9% (informe de 13/07/2017). 
 
VI.-ANÀLISI DE SENSIBILITAT 
 
L’anàlisi de sensibilitat ha considerat variacions sobre l’impacte de l’eventual 
adaptació legislativa a la ja esmentada sentència del Tribunal Constitucional de 11 
de maig de 2017, relativa a l’IIVTNU. S’han establert tres escenaris: 
 
Impacte sobre estimació de DRN 
a 31/12 de l’escenari tendencial 

2017 
 

2018 

  en % En euros   en % En euros  
Escenari A 0% +93.280,00 20% +116.600,00 
Escenari B (tendencial) 10% - 25% - 
Escenari C 20% -93.280,00 30% -107.272,00 
 
En els tres escenaris plantejats es manté la previsió de compliment dels objectius 
d’estabilitat, regla de la despesa i deute del PEF amb aplicació de mesures. 
 
VII.-AJUSTOS DE COMPTABILITAT NACIONAL 
 
Els ajustos aplicats són els previstos en el Manual de càlcul del dèficit per 
corporacions locals i la Guia de càlcul de la regla de la despesa. 
 
7.1.-Estabilitat pressupostària 
 
Ajuntament 
 
  ESCENARI B (tendencial) ESCENARI B (amb mesures) 

  2017 2018 2017 2018 
Descripció         

Ajust recaptació capítol 1 -234.127,35 -222.908,91 -234.127,35 -224.677,53 
Ajust recaptació capítol 2 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ajust recaptació capítol 3 -78.929,77 -78.929,77 -78.929,77 -78.929,77 
(+) Ajuste liquidación PTE - 2008 20.703,60 20.703,60 20.703,60 20.703,60 
(+) Ajuste liquidación PTE - 2009 49.643,40 49.643,40 49.643,40 49.643,40 
(+) Ajuste liquidación PTE - 2013       
Gastos ejercicios anteriores 
aplicados a t 

345.956,96 250.000,00 345.956,96 250.000,00 

Gastos ejercicio t pendientes 
aplicación 

-250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 

TOTAL -146.753,16 -231.491,68 -146.753,16 -233.260,31 

 
OA Ràdio Canet 
 
No s’han efectuat. 
 
Fundació Els Garrofers 
 
No s’han efectuat. 
 
  



Ref: S/iu 

146 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

7.2.- Regla de la despesa 
 
Ajuntament 
 
 TENDENCIAL AMB MESURES 
 2017 2018 2017 2018 
Ajustos SEC         
(-) Despeses exercicis anteriors i 
aplicades al pressupost 

-345.956,96 -250.000,00 -345.956,96 -250.000,00 

(+) Despeses en exercici i 
pendents d'aplicar al pressupost 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

TOTAL AJUSTOS SEC -95.956,96 0,00 -95.956,96 0,00 
OCUPACIONS NO FINANCERES, 
AJUSTADES I SENSE INTERESSOS 12.543.995,34 10.721.735,30 12.290.645,34 10.764.235,30 

(-) Transferències internes a 
entitats Corporació Local -127.306,00 -128.000,00 -127.306,00 -128.000,00 
(-) Despesa finançada amb fons 
finalistes de UE i altres AP 

-1.315.068,00 -708.800,00 -1.315.068,00 -708.800,00 

DESPESA COMPUTABLE 11.101.621,34 9.884.935,30 10.848.271,34 9.927.435,30 
Inversions financerament 
sostenibles -1.000.050,06   -1.000.050,06   
DESPESA COMPUTABLE SENSE IFS 10.101.571,28 9.884.935,30 9.848.221,28 9.927.435,30 

(*) L’import d’inversions financerament sostenibles inclou 100.050,06 euros procedents d’obres de 
clavegueram adjudicades en l’exercici 2016 i executades en 2017, prèvia incorporació de romanents, i 
900.000,00 euros d’inversions previstes en expedient MC 032/2017. 
 
OA Ràdio Canet 
 
No s’han efectuat. 
 
Fundació Els Garrofers 
 
No s’han efectuat. 
 
VIII.-EVOLUCIÓ DE MAGINTUDS PRESSUPOSTÀRIES I FINANCERES 
 
Per als ens amb pressupost limitatiu, les magnituds d’estalvi brut, estalvi net i 
romanent de tresoreria són les següents: 
 
8.1.-Estalvi brut i Estalvi net 
 
Ajuntament 
 

  

TENDENCIAL MESURES 

Exercici 2017 Exercici 2018 Exercici 2017 Exercici 2018 

Ingressos corrents (DRN)         

(+) Cap. 1 - Impostos directes 6.618.920,00 6.301.768,00 6.618.920,00 6.351.768,00 

(+) Cap. 2 - Impostos indirectes 127.800,00 127.800,00 127.800,00 127.800,00 

(+) Cap. 3 - Taxes i altres ingressos 2.516.100,00 2.516.100,00 2.516.100,00 2.516.100,00 

(+) Cap. 4 - Transferències corrents 3.662.000,00 3.308.650,00 3.662.000,00 3.308.650,00 

(+) Cap. 5 - Ingressos patrimonials 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 

Total 13.066.820,00 12.396.318,00 13.066.820,00 12.446.318,00 

Despeses corrents (ORN)         

(+) Cap. 1 - Personal 5.449.824,24 5.332.798,25 5.449.824,24 5.332.798,25 

(+) Cap. 2 - Béns corrents i serveis 4.505.420,05 4.190.702,50 4.505.420,05 4.190.702,50 

(+) Cap. 3 - Despeses financeres 122.727,32 80.000,00 122.727,32 80.000,00 

(+) Cap. 4 - Transferències corrents 475.458,66 408.425,00 475.458,66 408.425,00 
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(+) Cap. 5.- Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total  10.553.430,26 10.011.925,74 10.553.430,26 10.011.925,74 

SALDO OPERACIONS CORRENTS 2.513.389,74 2.384.392,26 2.513.389,74 2.434.392,26 

          

Ingressos caps. 1, 2, 3, 4 i 5 13.066.820,00 12.396.318,00 13.066.820,00 12.446.318,00 
(-) Ingressos corrents afectats a 
operacions de capital  50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 
(-) Ingressos extraordinaris i no 
consolidables en el futur 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total d'Ingressos corrents a 
considerar 13.016.820,00 12.346.318,00 13.016.820,00 12.396.318,00 

Despeses caps. 1, 2, 4 i 5 10.430.702,95 9.931.925,74 10.430.702,95 9.931.925,74 
(-) Obligacions op. Corrents 
finançades amb RTDG 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total despeses corrents a considerar 10.430.702,95 9.931.925,74 10.430.702,95 9.931.925,74 

ESTALVI BRUT 2.463.389,74 2.334.392,26 2.463.389,74 2.384.392,26 

(-) Anualitat teòrica d'amortització (*) 648.545,96 623.480,14 648.545,96 623.480,14 

ESTALVI NET 1.814.843,77 1.710.912,11 1.814.843,77 1.760.912,11 

ESTALVI NET (%) 13,9% 13,9% 13,9% 14,2% 

(*) No computen en càlcul de l’anualitat teòrica els préstecs amb garantia hipotecaria. 
 
OA Ràdio Canet 
 

  

TENDENCIAL MESURES 

Exercici 2017 Exercici 2018 Exercici 2017 Exercici 2018 
Ingressos corrents (drets 
reconeguts nets)         

(+) Cap. 1 - Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Cap. 2 - Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Cap. 3 - Taxes i altres ingressos 7.180,00 7.180,00 7.180,00 7.180,00 

(+) Cap. 4 - Transferències corrents 127.306,00 128.000,00 127.306,00 128.000,00 

(+) Cap. 5 - Ingressos patrimonials 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total operacions corrents 134.486,00 135.180,00 134.486,00 135.180,00 
Despeses corrents (obligacions 
reconegudes netes)         

(+) Cap. 1 - Personal 72.102,00 72.823,02 72.102,00 72.823,02 

(+) Cap. 2 - Béns corrents i serveis 59.256,33 59.256,33 59.256,33 59.256,33 

(+) Cap. 3 - Despeses financeres 350,00 350,00 350,00 350,00 

(+) Cap. 4 - Transferències corrents 945,00 0,00 945,00 0,00 

(+) Cap. 5.- Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total operacions corrents 132.653,33 132.429,35 132.653,33 132.429,35 

SALDO OPERACIONS CORRENTS 1.832,67 2.750,65 1.832,67 2.750,65 

          

Ingressos caps. 1, 2, 3, 4 i 5 134.486,00 135.180,00 134.486,00 135.180,00 
(-) Ingressos corrents afectats a 
operacions de capital          
(-) Ingressos extraordinaris i no 
consolidables en el futur 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total d'Ingressos corrents a 
considerar 134.486,00 135.180,00 134.486,00 135.180,00 

Despeses caps. 1, 2, 4 i 5 132.303,33 132.079,35 132.303,33 132.079,35 
(-) Obligacions op. Corrents 
finançades amb RTDG 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total despeses corrents a considerar 132.303,33 132.079,35 132.303,33 132.079,35 

ESTALVI BRUT 1.832,67 2.750,65 1.832,67 2.750,65 

(-) Anualitat teòrica d'amortització (*)         

ESTALVI NET 1.832,67 2.750,65 1.832,67 2.750,65 
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ESTALVI NET (%) 1,4% 2,0% 1,4% 2,0% 
 
8.2.-Romanent de tresoreria 
 
Ajuntament 
 

  

TENDENCIAL MESURES 

Exercici 2017 Exercici 2018 Exercici 2017 Exercici 2018 
1.-(+) Fons líquids 3.939.625,44 4.861.991,28 3.972.475,15 4.906.889,47 
2.(+) Drets pendents de cobrament 3.995.889,01 4.085.524,36 3.995.889,01 4.089.475,88 

(+) Del pressupost corrent 1.015.701,63 915.986,73 1.015.701,63 919.938,25 
(+) De pressupostos tancats 2.964.765,32 3.154.115,57 2.964.765,32 3.154.115,57 
(+) d’operacions no 

pressupostàries 15.422,06 15.422,06 15.422,06 15.422,06 
3.(-) Obligacions pendents de 
pagament 2.081.562,41 1.765.671,70 2.030.892,41 1.774.171,70 

(+) Del pressupost corrent 1.081.774,62 744.435,21 1.031.104,62 752.935,21 
(+) De pressupostos tancats 47.742,15 69.190,84 47.742,15 69.190,84 
(+) d’operacions no 

pressupostàries 952.045,65 952.045,65 952.045,65 952.045,65 
4.(+)Partides pendents d’aplicació -22.409,21 -22.409,21 -22.409,21 -22.409,21 

(-) cobraments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 48.536,62 48.536,62 48.536,62 48.536,62 

(+) pagaments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 26.127,41 26.127,41 26.127,41 26.127,41 
I.-Romanent de tresoreria total 5.831.542,82 7.159.434,73 5.915.062,53 7.199.784,44 

II.- Saldos de dubtós cobrament 2.397.533,40 2.451.314,62 2.397.533,40 2.453.685,53 
III.-Excés de finançament afectat 818.109,98 818.109,98 818.109,98 818.109,98 
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals  

2.615.899,44 3.890.010,13 2.699.419,15 3.927.988,93 

Creditors per despeses pendents 
d'aplicar 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
Creditors per devolucions d'ingressos 47.330,30 47.330,30 47.330,30 47.330,30 
Romanent de tresoreria ajustat 2.318.569,14 3.592.679,83 2.402.088,85 3.630.658,63 

 
OA Ràdio Canet 
 

  

TENDENCIAL MESURES 

Exercici 2017 Exercici 2018 Exercici 2017 Exercici 2018 
1.-(+) Fons líquids 7.170,38 9.093,90 7.172,38 9.097,90 
2.(+) Drets pendents de cobrament 30.025,05 30.025,05 30.025,05 30.025,05 

(+) Del pressupost corrent 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) De pressupostos tancats 901,14 901,14 901,14 901,14 
(+) d’operacions no 

pressupostàries 29.123,91 29.123,91 29.123,91 29.123,91 
3.(-) Obligacions pendents de 
pagament 

7.531,49 7.621,34 7.531,49 7.621,34 

(+) Del pressupost corrent 3.066,07 3.249,67 3.066,07 3.249,67 
(+) De pressupostos tancats 386,20 292,46 386,20 292,46 
(+) d’operacions no 

pressupostàries 4.079,22 4.079,22 4.079,22 4.079,22 
4.(+)Partides pendents d’aplicació 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) cobraments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) pagaments realitzats 
pendents d’aplicació definitiva 0,00 0,00 0,00 0,00 
I.-Romanent de tresoreria total 29.663,94 31.497,61 29.665,94 31.501,61 

II.- Saldos de dubtós cobrament 901,14 901,14 901,14 901,14 
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III.-Excés de finançament afectat 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV. Romanent de tresoreria per 
despeses generals  

28.762,80 30.596,47 28.764,80 30.600,47 

Creditors per despeses pendents 
d'aplicar 0,00 0,00 0,00 0,00 
Creditors per devolucions d'ingressos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Romanent de tresoreria ajustat 28.762,80 30.596,47 28.764,80 30.600,47 

 
SEGON.- Remetre el Pla Econòmic Financer esmentat a la Direcció General de 
Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
TERCER.- Procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província a l’efecte 
exclusivament informatiu d’acord amb allò assenyalat a l’article 23.4 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
i article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 d’Estabilitat Pressupostària en la 
seva aplicació a les entitats locals. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que en 
el punt segon de l’ordre del dia, la donació de compte de la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2016, ja ha avançat que en aquest Ple es presentaria el Pla 
econòmic financer per caràcter d’urgència. Els motius pels quals s’ha d’aprovar 
aquest Pla els ha explicat aleshores. Comenta que bàsicament és un i és que s’ha 
trencat la regla de despesa a causa, tal com ha explicat el senyor Llovet, de la 
justificació, l’any anterior, de les subvencions provinents de les Meses de 
concertació del període 2011-2015 que atorga la Diputació de Barcelona. Explica 
que aquest Pla s’ha de començar el 2017 i és obligat que sigui per un període de 
dos anys. Durant el 2017 s’han de reduir les inversions que justament trenquen la 
regla de despesa, tot i que en mantindran algunes, si són financerament 
sostenibles, és a dir, que no trenquin la regla de despesa i que es facin a càrrec del 
superàvit. D’aquestes inversions, han caigut un total de 253.000 euros, 175.000 
dels quals són del préstec que, en el seu moment, es va comptar com a inversió 
amb el concepte de projecte nau brigada, nau vagons i altres vies, tot i que alguns 
d’aquests els han reorientat a inversions financerament sostenibles. Pel que fa al 
2018, es veuen obligats a augmentar l’IBI un 1%, cosa que, evidentment no els 
agrada, però tal com indica l’informe d’Intervenció, cal fer-ho per prevenció i 
prudència davant l’escenari tendencial de les finances municipals. Davant la reacció 
del senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, el 
senyor Xirau recorda que això mateix es va augmentar l’any anterior, quan el 
senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del mateix grup que el senyor Marín, 
ocupava la cartera d’Hisenda. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que el 
seu grup també estava pensant-se no votar a favor de la urgència, perquè no han 
pogut estudiar el Pla amb deteniment. Realment és un pla molt dens i no han tingut 
prou temps per poder estudiar-lo bé. Per aquest motiu s’abstindran en la votació 
fins que no hagin tingut prou temps per estudiar totes les partides, no per 
desconfiança de la feina feta per Intervenció, que estan segurs que l’han feta bé, 
sinó perquè els cal més temps per poder mirar-lo amb calma. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el motiu per haver votat en contra de la urgència d’aquest assumpte és perquè 
creuen que és prou important com per haver tingut temps per comentar-lo i no 
s’havia de presentar d’aquesta manera, sense haver explicat a l’oposició els detalls 
del Pla. A la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 es manifesta l’incompliment 
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de la regla de despesa, és a dir, que la despesa s’ha incrementat respecte a 
l’exercici anterior per sobre de la magnitud permesa, un 1,8%. En el cas de 
l’Ajuntament de Canet de Mar ve ocasionat per la disminució de la despesa 
finançada amb subvencions finalistes. Això suposa que l’Ajuntament ha d’elaborar 
un Pla econòmic financer, en el qual aquesta anomalia sigui subsanada. L’evolució 
prevista inicialment d’aquest Pla presenta també l’incompliment de la regla de 
despesa en l’exercici 2017 i per tal de corregir aquesta situació és necessària 
l’adopció de mesures correctives. En aquest cas, les mesures que es proposen són 
desdotar del pressupost d’inversions per valor de 253.350 euros, que ja han estat 
finançades amb l’aplicació del romanent de Tresoreria. Estava previst finançar 
algunes d’aquestes inversions amb crèdits de la Diputació de Barcelona, 
concretament 175.000 euros, per tant, l’impacte en el pressupost seria la diferència 
entre les dues quantitats, és a dir, 78.350 euros. La segona mesura per tal 
d’alienar les despeses ordinàries i els ingressos ordinaris és l’increment de l’Impost 
sobre Béns Immobles per a l’exercici 2018 en un 1%, que suposaria l’ingrés 
addicional de 50.000 euros. Creuen des del PdeCAT que l’equip de govern s’hauria 
de replantejar aquesta mesura, en primer lloc perquè hi ha un compromís de 
revisió cadastral per tal d’adequar els valors de la revisió de l’any 2011 a 
l’actualitat. Aquesta és una reivindicació que ERC ha vingut fent recurrentment 
quan estava a l’oposició i a la qual es va comprometre estant a govern. Si es fa 
aquest increment vol dir que no es farà la revisió i això és enganyar el ciutadà. La 
seva proposta seria reduir la despesa en 50.000 euros i d’aquesta manera també es 
quadrarien els ingressos amb les despeses. Per aquest motiu hi votaran en contra. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que ja han 
comentat que l’Ajuntament té un superàvit de capacitat d’endeutament de 
2.600.000 euros i és difícil d’entendre que, malgrat aquest superàvit s’hagin 
d’ajustar els números municipals. I tot això ve determinat per una regla que és el 
càlcul dels capítols 1 i 7, d’ingressos i de despeses, que donen un saldo negatiu de 
600.000 euros, com a conseqüència que l’any 2015 es van imputar totes les 
subvencions, les quals es van deduir de les despeses, cosa que durant el 2016 no 
ha passat. Per tant, aquesta diferència és un assumpte bàsicament estadístic que 
no hauria de tenir cap efecte, però com que la Llei marca que si això passa, s’ha de 
fer un Pla econòmic financer, doncs s’ha de fer i no se’l poden estalviar. El que es fa 
el 2017 és desinvertir d’allò que tenien previst en el pressupost, 253.350 euros, 
com ha comentat el senyor Xirau. Cal recordar, però, que avui mateix s’ha aprovat 
en l’ordre del dia un assumpte en què aquests mateixos diners queden coberts amb 
el superàvit del 2016. Per tant, totes les inversions previstes per al 2017 es 
mantindran i, a més a més, se’n faran d’altres per un valor d’uns 900.000 euros. És 
a dir, no només s’invertirà el que estava previst, sinó que s’invertirà més, gràcies a 
aquest alt superàvit aconseguit durant l’any 2016 i això és interessant de saber. Pel 
que fa a l’increment de l’IBI, explica que del 2011 al 2015 va pujar al voltant d’un 
12% anual i d’ençà que el seu grup municipal és al govern, s’ha augmentat un 0%, 
és a dir, s’ha congelat. Però l’informe d’Intervenció demana que al 2018 hi hagi 
aquest increment de l’1% en aquest impost. Això representarà que aquest equip de 
govern, durant els quatre anys de mandat, haurà augmentat l’IBI una mitjana del 
0,25% anual. Aquest increment ve determinat perquè el pressupost de l’Estat 
incrementa cada any un 1% el sou dels funcionaris, una despesa obligatòria i que 
són entre 50.000 i 60.000 euros. A més a més, també s’ha de tenir en compte 
l’increment de l’IPC, que aquest any està previst entre un 1,7 i un 2% i això sí que 
afecta a l’hora de calcular la regla de despesa, entre el que s’ingressa i el que es 
gasta. Així, doncs, s’està intentant equilibrar la balança amb el mínim efecte 
possible. I Aquest increment de l’IBI no va en detriment de continuar demanant la 
possibilitat de la revisió dels preus cadastrals, no perquè considerin que es paga 
poc o molt, sinó perquè creuen que hi ha uns desequilibris molt importants 
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depenent de les zones del poble. Primer no es va poder fer aquesta revisió perquè 
calia que passessin cinc anys després de l’últim i ara el problema és que el Cadastre 
no veu la necessitat de tornar-la a fer. Però no deixaran de demanar la 
reorganització de l’impost. 
 
El senyor Gregori pregunta al senyor Llovet si és conscient que si es fa aquesta 
revisió cadastral, els valors baixaran i, per tant, la recaptació serà més baixa. 
Aleshores sí que no es podrà complir el Pla econòmic financer. 
 
El senyor Llovet comenta que el senyor Gregori ha estat molts anys regidor 
d’Hisenda i és plenament conscient que el problema no és el preu cadastral, sinó de 
la quota que aplica l’Ajuntament en aquest preu cadastral, per saber si els 
ingressos pugen o baixen. Li estranya que després de tants anys, no sàpiga que no 
només depèn del valor cadastral, sinó de quin tant per cent imputa l’Ajuntament a 
aquest valor cadastral per saber els ingressos municipals. El seu és un partit 
d’esquerres i, per tant, tenen molt clar que el ciutadà ha de pagar impostos, però 
els ha de pagar de manera proporcionada. Consideren que els valors cadastrals es 
van calcular d’una manera diferent a la que ells creuen que s’havien de calcular. 
Això, però, no vol dir que no s’hagi de fer la recaptació. Consideren que ara aquesta 
recaptació és prou bona perquè durant els últims quatre anys no s’ha apujat aquest 
impost i han estabilitzat els increments que s’havien produït en la legislatura 
anterior. Ara el que s’ha de fer és revisar aquests preus perquè hi ha zones que 
potser han de pagar més per cases unifamiliars i hi ha altres finques, en altres 
zones del poble, que potser han de pagar menys. Creuen que l’import global hauria 
de ser el mateix, però de manera més equilibrada, a l’hora d’imputar-ho al ciutadà. 
 
El senyor Gregori li pregunta si s’adona que per tenir els mateixos ingressos hauria 
d’aplicar diferents coeficients en els valors que pugen i en els valors que baixen, ja 
que si s’aplica el mateix coeficient no es tindran mai els mateixos ingressos. 
 
El senyor Llovet explica que això passaria si es mantingués el cadastre actual. 
Aleshores sí que s’haurien d’aplicar coeficients diferents, però el que volen fer és 
demanar que es torni a fer una revisió cadastral i que s’apliquin uns altres criteris 
diferents dels que s’han aplicat durant aquests últims anys. Un cop s’hagin 
equilibrat els territoris, el coeficient municipal pot ser el mateix per tot el poble. El 
que s’ha de canviar és el preu del cadastre de diferents zones del poble. 
 
El senyor Gregori explica que aquesta revisió cadastral que vol demanar ERC 
actualitzarà els valors a partir dels preus actuals i aquests valors seran inferiors, els 
de tota la població, sigui la zona que sigui, als que es van produir l’any 2011. Tots 
seran inferiors, perquè en general l’immoble ha baixat i, per tant, per mantenir els 
ingressos s’haurà de posar uns coeficients alts i diferents, cosa que no es pot fer. 
 
El senyor Llovet explica que s’haurà d’adaptar aquest coeficient per mantenir els 
mateixos ingressos i, per tant, el ciutadà pagarà el mateix. 
 
15.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ DEL CORRELLENGUA 2017 
PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CANETENCS 
INDEPENDENTS, SOM CANET, PSC I LA CUP 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes, 
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Atesa la celebració dels 21 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al 
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la reivindicació de la figura de Lola Anglada que impulsa el Correllengua 
2017, exemple de compromís amb els valors cívics, democràtics, catalanistes i 
feministes, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a 
tots els municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
 
Per tot això s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2017 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 
 
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació. 
 
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda. 
 
CINQUÈ.- Fer una aportació econòmica, si s’escau, per a l’organització dels actes i 
el bon funcionament del Correllengua 2017. 
 
SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana (CAL), al carrer d’Olzinelles, 118, 08014 de Barcelona, o a 
través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del Correllengua. 
 
El número de compte corrent per a les aportacions és el 
2100.4742.79.0200004867. 
 
La senyora M. Assumpció Revoltós Vaquer, regidora del grup municipal d’ERC, 
llegeix la moció. 
 
16.- MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR S’ADHEREIXI AL 
PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES 
INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) 
forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia 
de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària del segle XXI, amb 
un model d’administració més propera i una relació de confiança entre 



Ref: S/iu 

153 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

administració i ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels 
mecanismes que li han de permetre assumir directament la gestió dels diferents 
tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com ampliar la col·laboració 
administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del sector públic que ho 
sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al 
Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de 
ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de la protecció social que sigui 
competència de la Generalitat de Catalunya en cada moment. 
 
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda 
catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la seva 
consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer front una 
administració moderna. 
 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant 
una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de 
presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions socials que les 
administracions públiques de Catalunya han de satisfer a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social 
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els 
agents implicats en base al component tecnològic i les economies d’escala que es 
poden assolir amb aquesta col·laboració. 
 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i 
mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa 
el sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril 
de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol de 2017. 
 
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència 
Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni 
administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula jurídica 
establerta per la normativa vigent.  
 
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació 
de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui 
creada correspon a la Direcció General de Protecció Social del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa 
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt 
de les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar servei, de 
cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les 
administracions tributàries catalanes. 
 
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les entitats 
del seu sector públic que en vulguin formar part. 
 
Per tots aquests motius, s’acorda per catorze vots a favor dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, 
Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, 
Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Esther 
Agulló Renau i Marc Jiménez Torres, i tres vots en contra dels regidors Toni Romero 
Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata: 
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PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de Canet de Mar que subscrigui amb l’Agència 
Tributària de Catalunya un conveni per a l’homogeneïtzació dels processos i els 
mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la 
Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de l’Administració 
Tributària. 
 
SEGON.- Instar a l’Ajuntament de Canet de Mar que subscrigui amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies un conveni per a l’homogeneïtzació 
dels processos i els mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que 
ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
TERCER.- Instar a l’Ajuntament de Canet de Mar que iniciï els tràmits necessaris 
per a l’adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns 
de tramitació dels tributs i cotitzacions socials. 

 
QUART.- Traslladar aquesta declaració d’intencions a les entitats que depenen 
d’aquest ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: Organismes 
autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals, les societats mercantils 
locals i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia que formi 
part del sector públic d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la 
Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per la 
Independència) l’aprovació de la present moció. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, llegeix la part 
dispositiva de la moció. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
no hi ha cap mena de conveni entre les administracions catalana i espanyola 
perquè la catalana pugui cobrar aquesta mena d’impostos i que aquest cobrament 
no està a debat. Pel seu grup aquest punt és un tràmit absurd i demanen que es 
desisteixi de l’aprovació d’aquesta moció, primer per no provocar problemes en el 
cas de no pagar a temps i incórrer en penalitzacions que aniran a càrrec pels 
mateixos canetencs i, en segon lloc, per evitar incompliments de la llei amb les 
conseqüències que això tindria. 
 
17.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN ELS GRUPS 
MUNICIPALS D’ERC, PDeCAT, CANETENCS INDEPENDENTS I LA CUP, DE 
SUPORT A LA COORDINADORA D’ELECTES DEL MARESME 
 
Venen mesos crucials on està en joc construir la República Catalana independent o 
continuar sota la dependència de l’Estat espanyol. 
 
Ara més que mai cal treballar per garantir la celebració del referèndum sobre la 
independència i la fundació, si és aquesta la voluntat popular, de la República 
Catalana. Ens hi va, entre d'altres coses, recuperar i eixamplar drets socials i fer un 
Estat radicalment democràtic. 
 
La Coordinadora d’Electes del Maresme, constituïda el passat 3 de juny a Mataró, 
vol iniciar un treball unitari entre tots els càrrecs electes de la comarca del 
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Maresme que comparteixin que el que està en joc és la democràcia i que defensin 
el dret a l’autodeterminació del poble català. 
 
La Coordinadora d’Electes del Maresme permet generar unes dinàmiques de 
coneixença i treball en equip entre els càrrecs electes de la comarca, els quals 
haurem de treballar colze a colze en defensa de la celebració del referèndum sobre 
la independència, en defensa de la República Catalana i contra la repressió de 
l'Estat. 
 
Amb aquestes dinàmiques, serà també possible donar suport i defensar a tots els 
càrrecs electes i ajuntaments del Maresme represaliats per l'Estat per haver 
mostrat el seu suport a la declaració del 9N o per qualsevol altre acció o decisió que 
defensi la democràcia, la sobirania local, el dret a l'autodeterminació o la República 
Catalana. I el mateix respecte les institucions nacionals catalanes, els membres 
Govern de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i parlamentaris, alcaldes i 
regidors d’altres comarques perseguits per les mateixes qüestions. 
 
La Coordinadora té la ferma voluntat de ser un espai per compartir informació, 
anàlisis, sensacions i dubtes entorn a les actuacions per garantir el referèndum 
sobre la independència. Així com també, estudiar i garantir l'aplicació de les lleis 
que el Parlament de Catalunya ha d'aprovar els propers mesos, o la recuperació i 
implementació de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, òrgan considerat 
incompetent pel Parlament de Catalunya. 
 
Per tot això, insistint que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
considerin respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol, el Ple 
municipal acorda per tretze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere 
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tena 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, tres vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell, 
Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata, i una abstenció de la regidora Raquel 
Serra Lerga: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Canet de Mar manifesta el seu suport a la Coordinadora 
d’Electes del Maresme. 
 
SEGON.- L’Ajuntament de Canet de Mar treballarà per garantir la lliure expressió 
dels posicionaments que els ciutadans i ciutadans d’aquesta vila i de Catalunya 
considerin respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Canet de Mar expressa la seva voluntat de col·laborar 
amb la Coordinadora d’Electes del Maresme fomentant, a nivell municipal, accions 
significatives per contribuir, conjuntament amb els ajuntaments de la nostra 
comarca, en l’exercici de la democràcia i, si és aquesta la voluntat popular, la 
construcció de la República Catalana. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, llegeix la 
moció. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica 
que el seu grup està totalment d’acord en la part que la moció explica que vol 
treballar per poder dur a terme el referèndum i crear un espai perquè es pugui 
garantir la lliure expressió dels posicionaments dels ciutadans i les ciutadanes. 
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D’altra banda, consideren que aquesta declaració no és del tot neutra ni inclusiva, 
ja que expressa la voluntat de treballar pel referèndum, però a l’hora complementa 
l’afirmació que defensa la creació de la República Catalana, fet que només es 
donaria si es fes el referèndum i guanyés el sí. En aquest aspecte, doncs, creu que 
s’exclouen tots aquells càrrecs electes que han manifestat l’exigència social de fer 
aquest referèndum, que és la voluntat del 80% de la societat catalana i un 
referèndum com el que subscriu el pacte nacional pel referèndum que es 
caracteritza per dotar-lo de màximes garanties, per estimular una àmplia 
participació o que sigui reconegut per la Unió Europea. També comenta que la 
Coordinadora d’electes manifesta que garantirà l’aplicació de les anomenades lleis 
de desconnexió del Parlament de Catalunya. Aquestes lleis encara no es coneixen i 
creuen que tampoc no es debatran al Parlament i, per tant, no permetran la 
participació política. I per últim, explica que el seu grup creu que aquesta 
Coordinadora de càrrecs electes sembla que reiteri altres associacions que s’han 
constituït anteriorment, com poden ser l’AMI o el full de ruta de l’ANC. Per aquest 
motiu, el seu grup, tot i està plenament d’acord amb el dret a decidir i en el fet que 
s’ha de fer una consulta, s’abstindrà en la votació, per no ser del tot neutra, per no 
conèixer les lleis de desconnexió, per saber que no es podran debatre i per ser una 
plataforma redundant. 
 
18.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Convocatòria de la Comissió de Seguiment del Servei de 
Subministrament d’Aigua Potable 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
va repetint aquesta primera pregunta a cada Ple. La resposta sempre és la mateixa, 
que la Comissió de l’Aigua es convocarà, però encara no s’ha fet. El seu grup cada 
cop té més ganes de parlar de l’assumpte perquè tenen diferents qüestions per 
posar sobre la taula i té interès a anar-les treballant per arribar al que creuen que 
ha de ser i és la recuperació de la gestió d’aquest servei. Potser les altres forces 
polítiques no pensen igual, però sí que com a mínim els agradaria poder-ne parlar. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, demana 
excuses al senyor Jiménez per no haver convocat la Comissió de l’Aigua, que ara ja 
no hi ha excusa possible i es compromet a veure si la poden convocar al mes de 
setembre. I la vol convocar perquè sembla que el senyor Jiménez té alguna idea de 
com gestionar aquest servei, tot i que també sembla que no és el mateix sistema 
que tenen els altres regidors, però considera interessant escoltar la seva proposta i 
debatre-la. Li promet que com a molt tard a l’octubre fixaran una data per fer 
aquesta Comissió. 
 
2.- Contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja de les 
vies públiques 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
els agradaria saber com avança l’assumpte de la gestió dels residus urbans i la 
recollida d’escombraries, pregunta que també va fent periòdicament, però que 
continuen sense tenir-ne informació, tot i que ja ha passat mig any des que es va 
acabar el contracte. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, comenta que 
no li estranya que tots els grups preguntin sobre aquest tema i que els preocupi, 
perquè ell mateix està preocupat per solucionar-lo i el govern sencer també. Com 
ja ha explicat en altres ocasions, la part tècnica del plec de clàusules està a punt i 
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es va passar a Secretaria. En aquest espai de temps, el tècnic de Medi Ambient va 
marxar a una altra feina i Secretaria va informar que mancaven uns aspectes 
tècnics per resoldre. En aquests moments, encara no hi ha tècnic de Medi Ambient, 
però sí que els pot informar que ja s’ha tancat el període d’inscripció de presentació 
de sol·licituds per participar en el concurs oposició per cobrir aquesta plaça. En breu 
es publicarà la llista de persones admeses i excloses, les quals tindran deu dies per 
presentar al·legacions i calculen que a mitjans de setembre tindran lloc les proves. 
Si tot va bé, a finals de setembre, principis d’octubre tindran la persona que 
ocuparà la plaça. Mentrestant, l’Àrea va fent el que pot, amb tota sinceritat els ho 
diu. Explica que ara a l’estiu s’aplicarà el mateix reforç que l’any passat, que és el 
que estableix el contracte amb l’empresa que ho gestiona ara mateix. A més a més, 
es continua fent el que ja els va explicar en el Ple passat, que és una neteja 
profunda carrer per carrer. 
 
3.- Punts de càrrega per a vehicles elèctrics 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
en un altre Ple també es va comentar la possibilitat de col·locar punts de càrrega de 
vehicles elèctrics a la població. Li sembla recordar que hi havia una proposta als 
pressupostos participatius, però no va tirar endavant i la pregunta és, doncs, si des 
de l’Ajuntament hi ha la intenció de fer-ho igualment. Explica que hi ha subvencions 
que es fan càrrec del 100% del cost de la col·locació d’aquests punts de càrrega. 
Creuen que estaria bé posar fil a l’agulla en aquest assumpte. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 
i Noves Tecnologies, explica que sí que hi havia una proposta en els pressupostos 
participatius. Abans d’incloure-la als pressupostos participatius, però, ja havien 
valorat diferents propostes. Una primera proposta era una subvenció que oferia 
l’Institut Català d’Energia del 50% del cost de la inversió. Una segona proposta era 
una subvenció del 100% a càrrec d’una empresa privada, però en la qual 
l’Ajuntament havia de cedir un terreny públic per a la instal·lació d’aquests punts. 
En aquest cas, durant cinc anys, aquesta empresa no pagava l’ocupació del sòl i a 
partir del sisè ja començaven a pagar-la. Aqueta segona opció era molt interessant 
perquè s’alimentava d’energia solar i, per tant, era molt sostenible. Comenta al 
senyor Jiménez que si té coneixement d’alguna altra opció en la qual la subvenció 
cobreixi el 100% de la instal·lació i l’Ajuntament pugui fer la gestió del servei, li 
agrairia molt que li fes saber, ja que des del consistori no s’ha trobat cap subvenció 
d’aquestes característiques. 
 
El senyor Jiménez comenta que sí que hi ha una subvenció que ho cobreixi tot. 
 
La senyora Serra manifesta, doncs, que d’aquesta manera tindran tres opcions per 
triar i li dona les gràcies al senyor Jiménez. Pel que fa al lloc de col·locació, ho han 
estat discutint amb Serveis Tècnics que podrien haver-hi diferents opcions. Una, 
posar un punt en un lloc on els serveis públics poguessin utilitzar-lo i una altra 
opció era posar-lo en un punt estratègic de la població on qualsevol visitant pugui 
passar unes hores al poble mentre recarrega el vehicle. 
 
4.- Autobús interurbà entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet de Mar 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
en el Ple passat, es va demanar si l’Ajuntament es plantejaria la possibilitat que hi 
hagués un autobús interurbà que connectés Canet de Mar, amb Arenys de Mar i 
Arenys de Munt. Es va contestar que no hi havia cap intenció de demanar-ho, ja 
que el fet que es tingui un autobús que connecta la vila amb Calella o Sant Pol, era 
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degut al fet que aquest autobús té el destí a l’Hospital de Calella, destí que gaudeix 
d’una subvenció molt important que ho fa possible. El seu grup municipal continua 
pensant que seria molt interessant que aquest servei fos possible i més tenint en 
compte que Canet compta amb una secció d’institut que es vol promocionar, 
perquè vingui alumnes d’altres poblacions del voltant i consideren que, per 
aconseguir aquesta fita, és molt important que hi hagi una bona connexió amb 
transport públic. Van demanar al tinent d’alcalde d’Educació el nombre d’alumnes 
escolaritzats a Canet que fossin d’Arenys de Mar o d’Arenys de Munt i va resultar 
que n’eren un munt i això sense comptar amb les dades de l’Institut Sunsi Móra, 
perquè no les tenen. Així, doncs, tenint en compte aquestes dades i tenint intenció 
de promocionar precisament aquest institut, pensen que es podria parlar amb 
aquests ajuntaments i anar a demanar al Consell Comarcal del Maresme algun ajut 
per poder tirar endavant aquest projecte de connexió amb transport públic. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
aquest assumpte del bus interurbà no és fàcil. Fa uns anys, Canet va aconseguir 
tenir un bus interurbà amb Calella per poder anar fins a l’Hospital. Perquè se’n 
puguin fer una idea, explica que aquest bus costa 220.000 euros anuals, dels quals 
Canet en paga 47.000. S’ha de tenir en compte, doncs, que la Direcció General de 
Trànsit paga 106.000 euros. Per tant, posar un altre bus interurbà el poden posar, 
però s’han de tenir clars els costos d’aquest servei. En aquest cas, s’hauria d’arribar 
a un acord amb Arenys de Mar i Arenys de Munt, però ja han preguntat a la 
Direcció General si hi col·laboraria i difícilment ho farà. És cert que venen molts 
alumnes d’altres poblacions a l’Institut Domènech i Montaner i ho fan amb tren. En 
el cas que vinguessin alumnes al Sunsi Móra, es podria estudiar posar aquest 
autobús, però repeteix que s’han de tenir molt presents els costos reals d’aquest 
servei. Pel que fa a l’autobús cap a l’Hospital de Calella, en aquests moments 
s’estan renegociant els horaris amb les altres poblacions perquè el bus pugui 
arribar a l’hora a Canet, ja que ara això no és així. Comenta que tornaran a 
preguntar a la Direcció General si estarien disposats a col·laborar-hi, però ho veu 
difícil. 
 
5.- Tasques actuals del coordinador de Ràdio Canet 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix en 
castellà a la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a 
Comunicació, i li diu: “Hoy hemos recibido respuesta a una instancia y comenta que 
les hubiera gustado tenerla con más tiempo respecto a la celebración de esta sesión 
del Pleno de Julio, pero de todas formas se lo agradecen. Comenta que echan en 
falta una respuesta a una de las preguntas de la instancia. Explica que se hizo una 
remodelación de Ràdio Canet, se cambió el coordinador general del Organismo 
Autónomo y en esta instancia pedían un informe de las tareas que está realizando 
actualmente la persona que antes era el coordinador y ahora está dentro del 
organigrama del Ayuntamiento, pero no dentro del organigrama de Comunicación. 
La ficha descriptiva del Lloc de treball que adjunta, describe el responsable de 
Ràdio Canet, pero no sabe si se refiere a esta persona que actualmente ya no 
ejerce estas funciones”. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 
explica que la resposta li ha arribat avui abans del Ple, però com molt bé sap, el 
senyor Romero, dia 6 de juliol, va tenir una reunió amb ella mateixa i la senyora 
alcaldessa, en la qual se li van donar totes les explicacions pertinents sobre aquest 
tema i també van estar obertes al fet que podia demanar tota la informació que 
volgués. Tot i així, a pesar de tenir aquesta trobada per aclarir tots els dubtes que 
pogués tenir, va presentar la sol·licitud per escrit i aquesta sol·licitud també ha 
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estat contestada i li ha arribat abans del Ple, a temps. Pel que fa a les tasques de 
Comunicació, se li va contestar quines eren, el senyor Romero demanava un 
informe de Recursos Humans i des d’aquesta Àrea se li ha fet arribar la fitxa del lloc 
de treball. També preguntava pel butlletí municipal Viure Canet i la Guia Activa i se 
li va contestar que s’està preparant una licitació que esperen que de cara al 
setembre pugui estar a punt per tirar endavant. Des de l’Àrea de Comunicació 
estan oberts a respondre tots els dubtes que puguin tenir. Per acabar, també els 
vol informar que han demanat un ajut a la Diputació per a l’elaboració d’un pla local 
de comunicació i que aquesta setmana han tingut la primera trobada per parlar-ne. 
 
6.- Ràtios de treballadors socials a l’Àrea de Benestar Social 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix a 
la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran 
i Règim Intern, i explica que tenen un informe del Consell Comarcal del Maresme de 
l’any 2016, en el qual s’indiquen les ràtios de treballadors socials de diferents 
pobles del Maresme i a Canet s’està per sota del que marca la ràtio recomanada, en 
un 0,6%. Pregunta si quan es va fer el pressupost no es van tenir en compte 
aquestes dades, ja que aquest any el pressupost d’aquesta Àrea ha baixat respecte 
al de l’any passat. Es podria haver fet una subcontractació per capítol 2, al Consell 
Comarcal del Maresme perquè aquesta feina la fessin des d’aquesta Administració 
comarcal. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que és cert que a Canet de Mar s’està per sota de la 
ràtio de treballadors. A Canet de Mar hi ha dues treballadores socials i mitja, mitja 
coordinadora, una educadora i dues treballadores familiars, més la cap d’Àrea. La 
ràtio per a poblacions fins a 15.000 habitants marca que hi hauria d’haver tres 
treballadores socials, dues educadores, una coordinadora i dues treballadores 
familiars i ara a l’agost s’incorporarà una educadora social i contractaran un altre 
assistent social. Tot i aquestes mancances, però, es dona sortida a totes les 
persones que arriben a Benestar Social. 
 
7.- Contracte de recollida de residus sòlids urbans i neteja de les vies 
públiques 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, comenta que 
aquesta pregunta ja l’han feta, però considera que és un tema importantíssim. Es 
troben al mes de juliol i encara no saben res sobre la licitació del contracte de la 
neteja. No han demanat encara una entrevista amb el responsable de l’Àrea perquè 
creuen que hauria de ser el mateix regidor que els informés com està aquesta 
contractació, i més sabent que s’ha produït la baixa del tècnic de Medi Ambient i no 
saben si ja tenen un substitut. Ja ha passat el mes de juliol, passarà l’agost, 
arribarà el setembre i si no hi ha res sobre la taula començaran els problemes. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, ha contestat 
aquesta pregunta a la número dos, feta pel senyor Marc Jiménez Torres, portaveu 
del grup municipal de la CUP. 
 
8.- Increment de la recollida de residus sòlids urbans i neteja de les vies 
públiques 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta, 
continuant amb el tema de la pregunta anterior, si tenen pensat d’incrementar la 
recollida d’escombraries i la neteja del poble. 
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El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, ha contestat 
aquesta pregunta a la número dos, feta pel senyor Marc Jiménez Torres, portaveu 
del grup municipal de la CUP. 
 
9.- Subcontractació en les obres de l’Odèon 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta al 
senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, si, tal i com 
s’indica al plec de clàusules de les obres de l’Odèon, l’empresa que va guanyar la 
licitació no té subcontractat cap servei d’obres. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que el 
contracte especifica que si l’empresa subcontracta treballs a altres empreses o 
autònoms, aquesta empresa té l’obligació de notificar-ho a l’Ajuntament. Que ell 
sàpiga, i si no és així, que la senyora secretària el corregeixi, l’empresa no els ha 
fet arribar cap notificació de subcontractació de treballs d’aquesta obra. De tota 
manera, se n’assegurarà. 
 
10.- Queixes d’un col·legi del poble sobre el clavegueram 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana al 
senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, que expliqui l’origen 
d’algunes queixes que els han arribat d’un col·legi de la vila que tenen problemes 
amb el clavegueram, ja que tenen la sensació que l’Ajuntament no els dona el 
suport suficient per arreglar la situació. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
suposa que aquesta escola és la Misericòrdia. 
 
El senyor Romero especifica que no es tracta d’aquesta escola, sinó que és el 
Col·legi Yglesias. 
 
El senyor Llovet explica, doncs, que el problema és un altre amb aquest col·legi. 
Explica que aquesta escola és concertada i quan una escola concertada demana 
obres que afecten el clavegueram per anar a la via pública, han de fer el pagament 
d’impostos que marca la normativa. El govern van intentar fer una rebaixa en el 
pagament d’aquests impostos, però hi ha una sentència del tribunal europeu 
d’aquest mateix any que justament manifesta que en aquests tipus de col·legis no 
se’ls pot aplicar aquesta rebaixa. 
 
El senyor Romero comenta que aquest col·legi ha estat parlant amb l’Ajuntament 
des de fa anys del problema que el seu clavegueram no està connectat amb el del 
poble. Explica que el problema té una doble vessant, per una banda aquesta 
sentència del tribunal europeu els obliga a pagar tots els impostos, però per una 
altra es veu que el que han pagat tampoc no és correcte i aquests imports haurien 
de ser revisats. El seu grup creu que, encara que sigui un col·legi concertat, dona 
servei a molts nens de Canet i, per tant, consideren que s’hauria d’estudiar aquest 
tema més curosament per intentar donar una millor solució. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que es va 
reunir amb el col·legi Yglesias i no van dir-ne res sobre aquest tema, no van 
reivindicar res sobre el pagament dels impostos. Explica que, fins i tot, el col·legi 
desconeixia que hi havia dos pous secs que és on està connectada la seva 
claveguera. El col·legi volia connectar aquesta claveguera a la general i se’ls va 



Ref: S/iu 

161 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

explicar que si la general arribés fins al carrer del col·legi, es podria connectar per 
allà i que si no era així, haurien de fer arribar la seva fins a la riera Buscarons. Van 
marxar contents d’aquesta reunió amb ell i l’enginyera municipal i no van dir ni una 
paraula d’aquest assumpte que comenta el senyor Romero. 
 
11.- Informe negatiu d’Intervenció a una subvenció per a l’Escola de 
Música 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
en la Junta de Govern Local del 24 de maig, es va aprovar, amb un informe negatiu 
d’Intervenció, una subvenció a l’Escola de Música per valor d’uns 25.000 euros i 
demana si aquests informes negatius a una subvenció passa amb altres entitats o 
persones del poble.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
aquest és un tema recurrent. Hi ha un problema amb els convenis i els acords de 
subvencions nominals. Intervenció té un plantejament diferent al que es tenia fins 
ara i per aquest motiu els informes són negatius. Així, doncs, ja han parlat amb 
l’interventor municipal per solucionar el problema i fer els convenis de subvencions 
nominals per anys naturals. Es farà a partir de l’any que ve. 
 
12.- Contracte de recollida de residus sòlids urbans i neteja de les vies 
públiques i plaça del tècnic de Medi Ambient 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que també volien preguntar per un tema recurrent a cada Ple i de tots els grups 
municipals de l’oposició, que és l’assumpte del contracte de la recollida de residus 
sòlids urbans i neteja de les vies públiques, com també sobre la plaça del tècnic de 
Medi Ambient. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, ha contestat 
aquesta pregunta a la número dos, feta pel senyor Marc Jiménez Torres, portaveu 
del grup municipal de la CUP. 
 
13.- Tractament fitosanitari als arbres d’algun sector de la població 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que aquesta nit s’ha fet un tractament fitosanitari al poble i pregunta si s’ha pogut 
fer a tot arreu o caldrà repetir-se. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient, explica que 
s’ha fet aquest tractament al passeig de la Misericòrdia i de moment no li ha arribat 
cap avís que no s’hagi fet en algun lloc que calia. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta 
amb què s’ha fet aquest tractament i per a què serveix. 
 
El senyor Masvidal explica que es fa per combatre l’escarabat del plataner i és 
totalment innocu. 
 
14.- Prec a la persona responsable de Comunicació 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, 
comenta que vol fer un prec a la persona responsable de Comunicació. Explica que 
aquest cap de setmana hi ha anunciat un acte de la franquícia de Podemos a Canet, 
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que és Som Canet, i en aquests anuncis hi apareix l’escut de l’Ajuntament on diu 
que hi col·labora. Com a PDeCAT, demanen que l’escut de l’Ajuntament no aparegui 
en actes dels partits. Entenen que l’Ajuntament ha de cedir els espais i, fins i tot, el 
material, si cal, i tots ho han fet, però sí que demanen que no es barregi 
l’Ajuntament en un acte clarament polític. 
 
La senyora alcaldessa explica que la política de l’Ajuntament és que sempre que 
l’Ajuntament col·labori en algun acte, sigui de qui sigui, amb diners o amb espècies, 
l’escut de l’Ajuntament ha de figurar en els cartells. Són noves indicacions 
d’Intervenció i que es limiten a seguir.  
 
15.- Sol·licituds de devolució de plusvàlua 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que tenen constància que han arribat al registre de l’Ajuntament diverses 
sol·licituds de devolució de plusvàlua i pregunta com es pensa gestionar aquesta 
situació, si hi ha algunes mesures previstes. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, 
com ha comentat el senyor interventor alguna vegada, estan pendents de veure 
quines son les instruccions del legislador, abans d’actuar. Tot i així, recorda que al 
Pla econòmic financer ja es fa una previsió d’ingressos a la baixa comptant que 
s’haurà de fer alguna devolució de plusvàlua, tot i que no saben en quin tant per 
cent ho hauran de fer. Per això estan esperant el legislador. 
 
El senyor Gregori explica que el legislador ja ha dictat sentència i les reclamacions 
que demostrin que no havien de pagar s’hauran de tornar i per aquest motiu ha 
preguntat quines mesures tenen previstes per retornar aquests diners. 
 
El senyor Xirau explica que el legislador ha dictat sentència a favor de les 
reclamacions. Ara falta que el mateix legislador dicti què s’haurà de fer i com 
s’haurà de fer. 
 
16.- Obres de la sisena planta de la Residència Guillem Mas 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora del grup municipal del PDeCAT, es 
dirigeix a la senyora alcaldessa, en qualitat de presidenta de la Residència Guillem 
Mas, i li pregunta en quin estat es troben les obres de la sisena planta d’aquesta 
Residència, per poder obrir-la. 
 
La senyora alcaldessa explica que precisament aquesta setmana van tenir una 
reunió amb la direcció de la Residència. Està a punt de signar-se el contracte i les 
obres començaran en un mes. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, afegeix que s’està pendent de comprar els materials 
necessaris per fer l’obra i, per tant, segurament no es començarà fins al setembre. 
 
17.- Protocol d’ús dels pisos dotacionals 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora del grup municipal del PDeCAT, pregunta 
si hi ha algun protocol per als pisos dotacionals del rial dels Oms, concretament per 
al pis que utilitza Serveis Socials per a casos d’emergència. 
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que quan va arribar a la Regidoria, li va estranyar 
veure que no hi havia cap protocol per aquest pis, i això que fa anys que s’utilitza. 
S’hi està treballant i li farà arribar quan el tinguin a punt. 
 
La senyora Agulló explica que és ben cert que aquest pis fa anys que és de 
l’Ajuntament, però quan la senyora Agulló es va fer càrrec de l’Àrea va descobrir 
que aquest pis portava anys buit i durant el temps que ella va ser-ne la responsable 
no va tenir temps de preparar aquest protocol, tot i que va iniciar els tràmits per 
tenir-lo. 
 
La senyora Isart repeteix que ja li estranyava que no estigués fet i comenta que 
continuarà ella amb la tasca que va començar la senyora Agulló. 
 
18.- Mesures de protecció d’accés a les vies a la zona dels vagons 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora del grup municipal del PDeCAT, pregunta 
al senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, si té alguna 
actuació prevista de mesures de protecció a l’accés a les vies del tren des de la 
zona dels vagons. Ja fa temps que es va treure la nau, però no hi ha cap mena de 
protecció i temen que hi pugui passar algun accident. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que al 
pressupost per aquest any es va preveure una partida de 60.000 euros per arranjar 
la zona dels vagons. Aquesta partida depenia d’un crèdit de la Diputació que mai 
s’ha portat a terme perquè aquesta partida s’havia de modificar en aquest Ple i així 
ho han fet. Així, doncs, es disposa de 35.000 euros per aquesta zona. Han calculat 
que hi ha uns 78 metres lineals que s’han de tancar, que té un cost de 10.878 
euros i serà la primera actuació que faran al mes de setembre. El segon problema a 
resoldre és el bombeig de les aigües residuals que hi ha a la zona en uns pous 
morts que s’han de dirigir a la claveguera. Pel que fa a la seguretat, estan en 
converses amb Madrid per signar un conveni per posar tanques al llarg del passeig. 
Sembla que arribaran a un acord amb el qual Adif pagarà el 90% de la 
infraestructura i l’Ajuntament pagarà el 10% restant. El manteniment anirà a càrrec 
d’Adif. Després de l’estiu faran un pressupost de què costarà aquesta tanca i 
segurament aquestes obres es començaran durant el primer trimestre del 2018. 
 
La senyora Agulló pregunta si mentrestant no poden posar alguna cosa per protegir 
la zona, per evitar, per exemple que algun nen travessi les vies sense mirar res. 
 
El senyor Llovet explica que es podria mirar de fer alguna cosa provisional, però li 
estranyaria que hi hagués nens sols en aquella zona. 
 
La senyora Agulló comenta que des del pas soterrani s’hi pot arribar. Espera que no 
passi i que no hi hagi problemes. 
 
El senyor Llovet comenta que intentaran solucionar-ho ni que sigui provisionalment. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 23.01 hores 
de tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcaldessa, 
 
 
Cristina Cabruja i Sagré     Blanca Arbell Brugarola 


