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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 27 DE 
SETEMBRE DE 2018 

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

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20:30 hores 
Hora que acaba: 21:50 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 

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 

 
Clara Pérez González, secretària. També Hi assisteix Joan Méndez Martínez, 
interventor municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions del Ple municipal de 

data 21.06.18 i 26.07.18 
2. Donar compte al Ple de la informació periòdica al Ple sobre execució 

pressupostària i moviments de Tresoreria del 2n trimestre de l’exercici 
2018 

3. Donar compte del període mig de pagaments del sector administracions 
públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent al 2n trimestre 
de 2018 
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4. Donar compte dels informes trimestrals de morositat de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de l’Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació Els 
Garrofers, corresponents al 2n trimestre de 2018 

5. Aprovació expedient modificació de crèdit 30/2018, de crèdit 
extraordinari 

6. Aprovació expedient modificació de crèdit 31/2018, per transferències de 
crèdits 

7. Aprovació expedient modificació de crèdit 32/2018, per suplement de 
crèdits 

8. Aprovació increments retribucions del personal previstes a la Llei de 
pressupostos generals de l’Estat de l’any 2018 

9. Suspensió procediment incoació de la resolució del contracte de 
concessió d’obra pública per a la construcció i l’explotació d’un 
aparcament subterrani a la riera Gavarra 

10. Aprovació modificació contracte de gestió servei escola bressol municipal 
11. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents a la sessió, 
els regidors, les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través 
de Ràdio Canet, gràcies a la feina dels tècnics. Aprofita per donar la benvinguda a 
la nova secretària municipal, la senyora Clara Pérez González. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 21.06.18 I 26.07.18 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. 
Cap regidor en fa i, per tant, queden aprovades per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA INFORMACIÓ PERIÒDICA AL PLE SOBRE 
EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA I MOVIMENTS DE TRESORERIA DEL 2N 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2018 
 
D’acord amb allò previst a l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora 
d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
Vist l'informe de l'interventor, que es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals 
(TRLHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, el funcionari 
sotasignat, Interventor d’aquest Ajuntament, emet el següent: 
  

INFORME 
NÚM. 2/2018 

  
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
En data 27 de juliol de 2018 la Intervenció ha tramés al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, a través de la plataforma telemàtica habilitada a aquest 
efecte, la informació prevista a l’article 16 de l’Ordre 2105/2012, d’1 octubre, 
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018. 
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Addicionalment, s’ha elaborat la informació sobre execució pressupostària i estat i 
moviments de tresoreria corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018, que s’ha 
d’elevar al Ple, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, i 
l’article 40 de les Bases d’execució del pressupost. 
 
II.-NORMATIVA APLICABLE 
 
- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, a provat pel RDLeg. 2/2004, de 5 e març, 

article 207. 
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 

model normal de comptabilitat local, regla 52. 
- Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2018, article 40. 

 
III.-CONSIDERACIONS 
 
Primer.- L’article 207 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Intervenció de 
l’entitat local remetrà al Ple de l’entitat, per conducte de la presidència, informació de 
l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions 
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els 
terminis i amb la periodicitat que el Ple estableixi. 
 
Per la seva banda, l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local, desenvolupa l'anterior precepte en 
la regla 52, detallant el contingut mínim d’aquesta informació. 
 
La informació periòdica al Ple haurà de contenir, com a mínim, la següent informació 
en tres blocs: 
 
- Execució del pressupost corrent de despeses 
- Execució del pressupost corrent d’ingressos 
- Moviments i la situació de la tresoreria  

 
Per la seva banda, l’article 40, apartat 1r, de les Bases d’execució del pressupost per 
l’exercici 2018 estableix que la periodicitat de la tramesa de la informació prevista a la 
regla 52 ICAL 2013 serà trimestral, i que s’acompanyarà de l’acta d’arqueig, els 
justificants de saldos bancaris i els estats conciliatoris que corresponguin referits a la 
data de tancament del trimestre. 
 
Addicionalment, segons apartat 3r del mateix article, la Intervenció donarà compte al 
Ple, per conducte de la Presidència, del compliment de les obligacions d’informació 
previstes en l’OHAP 2105/2012, de 1 d’octubre, en la primera sessió que es celebri 
amb posterioritat a la finalització del termini de remissió, així com dels informes de 
morositat previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra 
la morositat en les operacions comercials. 
 
Segon.- En virtut de tot l’exposat s’inclou en el present expedient la informació 
extreta del programari SICALWIN sobre execució pressupostària i moviments i situació 
de tresoreria en els termes de la ICAL 2013 corresponents al període de referència. 
 
L’ANNEX 1 mostra el resum per capítols de la classificació econòmica de l’execució del 
pressupost de l’exercici corrent i dels exercicis tancats al final del període. 
 
L’ANNEX 2 mostra la situació dels ordinals de Tresoreria al final del període. 
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L’ANNEX 3 mostra el resum de l’avaluació del compliment dels objectius de la Llei 
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent a 
l’informe del període de referència. 
 
Fer constar que la informació d’execució que es tramet al MINHAP té caràcter 
provisional i pot diferir de la que posteriorment s’elabora per a la seva remissió al Ple.  
 
La informació sobre morositat i període mig de pagaments corresponent al període de 
referència es tramet en expedients separats. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Es tramet a l'Alcaldia la informació periòdica d'execució pressupostària i de moviments 
de tresoreria per la seva elevació al Ple.” 
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ANNEX 1 2N TRIMESTRE – AJUNTAMENT –EXERCICI CORRENT 

PRESSUPOST D'INGRESSOS  

  Capítols Previsions 
inicials Modificacions Previsions 

definitives Drets rec. nets % execució Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament % recaptació 

    a b c=a+b d e= d/c f g=d-f h=f/d 

1 IMPOSTOS DIRECTES. 6.459.800,00   6.459.800,00 6.745.549,94 104,4% 2.739.730,42 4.005.819,52 40,6% 

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 110.000,00   110.000,00 92.973,55 84,5% 92.973,55 0,00 100,0% 

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I 
ALTRES 

2.566.700,00 34.087,76 2.600.787,76 2.331.700,40 89,7% 670.753,46 1.660.946,94 28,8% 

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 3.256.392,00 223.265,21 3.479.657,21 1.608.302,73 46,2% 1.608.302,73 0,00 100,0% 

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 143.230,00   143.230,00 31.227,08 21,8% 31.211,51 15,57 100,0% 

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS     0,00       0,00 #DIV/0! 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.   747.794,42 747.794,42 252.628,00 33,8% 252.628,00 0,00 100,0% 

8 ACTIUS FINANCERS. 46.911,00 1.670.466,26 1.717.377,26 18.455,72 1,1% 18.455,72 0,00 100,0% 

9 PASSIUS FINANCERS   175.000,00 175.000,00   0,0%   0,00 #DIV/0! 

  TOTAL INGRESSOS 12.583.033,00 2.850.613,65 15.433.646,65 11.080.837,42 71,8% 5.414.055,39 5.666.782,03 48,9% 

PRESSUPOST DE DESPESES  

  Capítols Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals 
Obligacions 
reconegudes 
netes 

% execució Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament % pagaments 

    a b c=a+b d e= d/c f g=d-f h=f/d 

1 DESPESES DE PERSONAL. 5.618.741,85 150.858,39 5.769.600,24 2.717.495,08 47,1% 2.713.569,95 3.925,13 99,9% 

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 5.030.073,15 -563.977,05 4.466.096,10 1.973.154,49 44,2% 1.938.248,19 34.906,30 98,2% 

3 DESPESES FINANCERES. 200.000,00   200.000,00 19.849,78 9,9% 19.849,36 0,42 100,0% 

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 370.270,00 762.694,35 1.132.964,35 97.867,96 8,6% 91.823,17 6.044,79 93,8% 

5 FONS DE CONTINGÈNCIA 110.000,00   110.000,00   0,0%   0,00 #DIV/0! 

6 INVERSIONS REALS. 521.448,00 2.456.375,97 2.977.823,97 656.980,27 22,1% 656.760,10 220,17 100,0% 

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   44.661,99 44.661,99   0,0%   0,00 #DIV/0! 

8 ACTIUS FINANCERS 10.000,00   10.000,00   0,0%   0,00 #DIV/0! 

9 PASSIUS FINANCERS. 722.500,00   722.500,00 236.114,24 32,7% 236.114,24 0,00 100,0% 
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  TOTAL DESPESES 12.583.033,00 2.850.613,65 15.433.646,65 5.701.461,82 36,9% 5.656.365,01 45.096,81 99,2% 

2N TRIMESTRE – AJUNTAMENT –EXERCICIS TANCATS 
PRESSUPOST D'INGRESSOS  

  Capítols 
Pendent de 
cobrament a 
1/1/t 

Modificacions Anulꞏlacions Cancelꞏlacions   
Recaptació 
líquida 

Pendent de 
cobrament   

    a b c d   e f=a+b-c-d-e   

1 IMPOSTOS DIRECTES. 1.611.973,91 9,44 2.190,22 75.122,11   312.022,90 1.222.648,12   

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 27.297,60           27.297,60   

3 
TAXES, PREUS PÚBLICS I 
ALTRES 

1.516.377,49 1.092,88 19.545,11 27.106,39   124.397,72 1.346.421,15   

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 276.378,30           276.378,30   

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 2.782,70           2.782,70   

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 122.848,22           122.848,22   

8 ACTIUS FINANCERS.             0,00   

9 PASSISU FINANCERS             0,00   

  TOTAL INGRESSOS 3.557.658,22 1.102,32 21.735,33 102.228,50 0,00 436.420,62 2.998.376,09   

PRESSUPOST DE DESPESES  

  Capítols 
Obligacions 
pendents  
pagam. a 1/1/t 

Modificacions   Prescripcions   
Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pagament 

  

    a b   d   e f=a+b-d-e   

1 DESPESES DE PERSONAL. 463,40         360,00 103,40   

2 BÉNS CORRENTS I SERVEIS. 454.757,87 -2.910,31       444.655,59 7.191,97   

3 DESPESES FINANCERES. 7.530,29         7.420,96 109,33   

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 173.805,54 -933,73   2.384,44   72.112,34 98.375,03   

5 FONS DE CONTINGÈNCIA             0,00   

6 INVERSIONS REALS. 291.301,97         291.301,97 0,00   

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL             0,00   

8 ACTIUS FINANCERS             0,00   
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9 PASSIUS FINANCERS. 114.440,89         114.440,89 0,00   

  TOTAL DESPESES 1.042.299,96 -3.844,04 0,00 2.384,44 0,00 930.291,75 105.779,73   

 
ANNEX 2.- SITUACIÓ ORDINALS DE TRESORERIA 
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ANNEX 3.-AVALUACIÓ COMPLIMENT OBJECTIUS LOEPSF A 31/12/2018 
 
F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública y valoración del cumplimiento de 

la regla del gasto  
 
 

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo 
de Cuentas) - no aplican ajustes  

Entidad Ingreso 
no financiero 

Gasto 
no financiero 

Ajustes 
propia Entidad 

Ajustes por 
operaciones internas 

Capac./Nec. 
Financ. Entidad 

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 2.124.429,75 2.158.265,77 0,00 0,00 -33.836,02

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 13.975.000,00 11.790.000,00 -238.668,98 0,00 1.946.331,02

 
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local 1.912.495,00 

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA   

CUMPLIMIENTO /INCUMPLIMIENTO de acuerdo con LO 2/2012 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 apartado 4 de la Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
la información previstas en la LO 2/2012 ¿VALORA QUE LA CORPORACIÓN CUMPLIRÁ LA REGLA DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO CORRIENTE? (Marque lo 

que corresponda) 

SI 

NO 
 

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva al final del período actualizado  
 

Entidad Deuda a 
corto plazo 

Deuda viva PDE al final del período 

Emisiones de 
deuda 

Operaciones 
con 

Entidades de
crédito 

Factoring sin 
recurso 

Arrendamiento
financiero 

Asociaciones
publico 

privadas 

Pagos 
aplazados 

por 
operaciones
con terceros

Otras 
operaciones
de crédito 

Con 
Administraciones

Públicas solo 
FFEELL (1) 

Total Deuda 
viva 

PDE al 
final del 
período 

 

09-00-052-HH-000 F. 
Els Garrofers 0,00 0,00 1.670.382,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.645,67 1.818.028,29 

09-08-040-AA-000 
Canet de Mar 0,00 0,00 2.850.451,76 0,00 0,00 0,00 0,00 447.259,87 0,00 3.297.711,63 

Total Corporación 
Local  0,00 0,00 4.520.834,38 0,00 0,00 0,00 0,00 447.259,87 147.645,67 5.115.739,92 

 
Total Deuda viva PDE 5.115.739,92 
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
D'acord amb l'article 217 del TRLHL i les regles 52 i 53 de la Instrucció de 
Comptabilitat de l'Administració Local, el Ple municipal es dona per assabentat dels 
acords següents: 
 
ÚNIC.- RESTAR ASSABENTAT de la informació periòdica d'execució pressupostària i 
moviments de tresoreria corresponents al 2n trimestre de l'exercici 2018, de 
l'Ajuntament de Canet de Mar, de la qual s’adjunta resum en l’Annex a la proposta. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, 
tal com van dir en el seu moment, aquest pressupost preveia unes previsions, 
quant a ingressos i despeses, que entenen que van ser fetes de manera prudent i 
realista. Prudent, quant ingressos i realista, quant a despeses. Al primer trimestre 
van dir que la progressió era adequada i en aquest segon trimestre poden dir que la 
progressió és favorable, en el sentit que sobre les previsions inicials, els ingressos 
augmenten d’una manera clara, sobretot pel que fa als capítols 1, 2 i 3, els 
impostos directes i indirectes i les taxes de preus públics i altres. Pel que fa a les 
despeses, presenten un estalvi. Algunes es mantenen i pel que fa a les despeses 
financeres i els passius financers estan bastant per sota. Per tant, s’estalvia en 
despeses i s’incrementa en ingressos i és per aquest motiu que la valoració que es 
fa des d’Intervenció és continuar acomplint l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
fer una previsió, projectant a finals d’any un superàvit de prop de dos milions 
d’euros, i continuar reduint el deute. 
 
3.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS  DEL SECTOR 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2018. 
 
Vist allò estableixen els articles 4.2, 13.6, 18.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article 11bis i 16.8 de 
l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, por la qual es desenvolupa les obligacions 
de subministrament de informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,  
 
Vist el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de 
les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels 
recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat Financera, modificat pel Reial 
Decret 1040/2017, de 22 de desembre, 
 
Vist que als efectes d’avaluació del compliment dels objectius de la LOEPSF, el 
sector administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar està integrat per 
la mateixa entitat local i la Fundació Els Garrofers, 
 
Vista informació continguda en el programari sicalwin relativa al període mig de 
pagament de les obligacions corresponent al segon trimestre de 2018 de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com la informació tramesa per la Fundació 
Garrofers relativa al mateix període. 
 
Vist l’informe de tresoreria, que es transcriu a continuació: 
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“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, Tresorer de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, en virtut de atribucions previstes en el Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel 
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb  habilitació 
de caràcter nacional, emet el següent: 
 

INFORME  
NÚM. 013/2018 

 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 
d’octubre, la Intervenció municipal ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través dels 
mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte, i abans del dia trenta del mes posterior 
a la finalització del període de referència, l’informe trimestral sobre període mig de 
pagaments del sector administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
integrat per: 
 
- el mateix Ajuntament 
- la Fundació Els Garrofers. 

 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
 
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el Sector Públic. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

- Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions 
Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament, previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, en la seva redacció donada pel Reial 
Decret 1040/2017, de 22 de desembre. 

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 

 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- Principi de sostenibilitat financera 
 
Mitjançant Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial 
en el sector públic, el legislador va redefinir el principi de sostenibilitat financera 
recollit en l’article 4t de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, de manera que inclogués no només el deute 
financer sinó també el deute comercial. En aquest sentit, l’article 4.2 LOEPSF 
estableix que s’entén que “existeix sostenibilitat del deute comercial quan el període 
mig de pagaments als proveïdors no superi el termini màxim previst en la normativa 
sobre morositat”.  
 
L’article 4t de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en redacció donada per la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, estableix: 
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“1. El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data 
de recepció dels béns o prestació de serveis, inclòs quan hagués rebut la factura o 
sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 
 
/.../ 
 
2. Si legalment o en el contracte s’hagués disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o els 
serveis amb allò disposat en el contracte, la seva duració  no podrà excedir de trenta 
dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació dels 
serveis. En aquets cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de la data 
en què té lloc l’acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara que la 
factura o sol·licitud de pagament s’hagués rebut amb anterioritat a l’acceptació o 
verificació. /.../” 
 
Igualment, l’article 198 de la Llei 9/2017,  de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, estableix: 
 
“L'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat 
amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, sense perjudici 
del que estableix l'apartat 4 de l'art. 210, i, si es demora, ha d'abonar al contractista, 
a partir del compliment del termini esmentat de trenta dies, els interessos de demora 
i la indemnització pels costos de cobrament en els termes que preveu la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en 
les operacions comercials. Per tal que a l'inici del còmput de termini es puguin meritar 
interessos, el contractista ha d'haver complert l'obligació de presentar la factura 
davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la 
normativa vigent sobre factura electrònica, dins el termini establert i en la forma 
pertinent, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiva de les 
mercaderies o la prestació del servei. 
 
Sense perjudici del que estableixen l'apartat 4 de l'art. 210 i l'apartat 1 de l'art. 243, 
l'Administració ha d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que acreditin la 
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins 
dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació del servei. 
 
En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la 
normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'inicia fins 
que no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentació correcta de la 
factura, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat 
l'abonament corresponent.” 
 
Per tant, als efectes de la legislació sobre morositat, l’Administració haurà d’aprovar 
les certificacions d’obra o els documents que acreditin la conformitat amb allò que 
disposa el contracte dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la 
prestació del servei, i que haurà d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d’aprovació d’aquelles certificacions o documents, que des del punt de vista 
pressupostari i comptable s’identifica amb l’acte de reconeixement de l’obligació.  
 
 
 
 
SEGON.- Període mig de pagaments 
 
La metodologia de càlcul del període mig de pagaments (PMP) es troba 
desenvolupada en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel Reial Decret 
1040/2017, de 22 de desembre, respecte del qual cal indicar: 
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- Es calcula per cada ens integrant del sector Administracions públiques, definit en 

l’article 2.1 de la LOEPSF, i pel global del perímetre (art.2) 
- Únicament inclou factures expedides a partir de 1 de gener de 2014 (art.3.1) 
- Exclou les obligacions de pagament següents (art.3.2): 

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

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

 
Per als períodes respecte els quals regia el RD 635/204, de 25 de juliol, en la redacció 
del seu article 5è anterior a la modificació operada pel RD 1040/2017, de 22 de 
desembre, l’indicador prenia com a “dies a quo”, tant pels justificants pagats, com 
pels justificants pendents, els trenta dies des de la data d’entrada de factura en el 
registre administratiu, segons constés en el registre comptable, o bé des de la data 
d’aprovació de la certificació mensual d’obra, segons correspongués, i en els supòsits 
en els què no hi hagués obligació de disposar de registre administratiu, la data de 
recepció de la factura. Això feia que l’indicador pogués presentar valors negatius, si 
l’Administració pagava abans que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la 
presentació de les factures o les certificacions d’obra, o si en les operacions pendents 
de pagament al final del període, encara no havien transcorregut aquests 30 dies. 
 
A partir de 1 d’abril de 2018, amb l’entrada en vigor de les modificacions operades pel 
Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, tant pels justificants pagats com pels 
justificants pendents de pagament al final de període, el “dies a quo” serà, segons 
s‘escaigui, la data d’aprovació de les certificacions d’obra, la data d’aprovació dels 
documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o els serveis prestats, o 
la data d’entrada de factura en el registre administratiu, segons consti en el registre 
comptable o equivalent, en els supòsits en els que, bé no resulti d’aplicació 
procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la factura 
es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat. Per tant, amb la nova 
metodologia de càlcul el PMP només pot adoptar valors positius. 
 
Als efectes de càlcul del PMP d’aquets període, s’ha considerat com a dies quo la data 
d’aprovació de la factura i/o certificació d’obra i el corresponent reconeixement de 
l’obligació, que és l’opció que, per defecte, ofereix el programa de comptabilitat. 
 
TERCER.- Seguiment i publicació 
 
D’acord amb l’article 18.5 LOEPSF l’òrgan interventor de la corporació local realitzarà 
el seguiment del compliment del període mig de pagament a proveïdors. 
 
Sense perjudici de l’anterior, l’article 5è del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, estableix que la funció de tresoreria comprèn, entre 
altres, “e) L’elaboració i acreditació del període mig de pagament a proveïdors de 
l’Entitat Local, altres dades estadístiques i indicadors de gestió que, en compliment de 
la legislació sobre transparència i dels objectius d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera, despesa pública i morositat, hagin de ser subministrats a 
altres administracions o publicats al web o altres mitjans de comunicació de l’Entitat, 
sempre que es refereixin a funcions pròpies de la tresoreria”. 
 
Així mateix, l’article 13, apartat 6è de la LOEPSF, estableix que les Administracions 
públiques hauran de publicar el seu període mig de pagaments a proveïdors. 
 
Per la seva banda, l’article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, estableix que les 
corporacions locals remetran al MINHAP i publicaran periòdicament, la següent 
informació relativa al període mig de pagament a proveïdors: 
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- El període mig de pagament global a proveïdors mensual i trimestral, segons 

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

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

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

correspongui, de cada entitat i la seva sèrie històrica. 
 
La informació s’haurà de publicar als seus portals web seguint criteris homogenis que 
permetin garantir l’accessibilitat i la transparència de la mateixa, a quin efecte el 
MINHAP facilitarà models tipus de publicació.  
 
D’acord amb l’article 5.4 del RD 635/2014, tractant-se d’entitats locals no incloses en 
l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLHL aquesta informació s’ha d’elaborar 
amb periodicitat trimestral. 
 
La publicació i comunicació al MINHAP d’aquesta informació, referida a cada 
trimestre, s’haurà d’efectuar abans del dia trenta del mes següent a la finalització 
d’aquest període. 
 
QUART.- Garantia de compliment 
 
L’article 13.6. LOEPSF estableix que les administracions públiques hauran de disposar 
d’un pla de tresoreria que inclourà, almenys, informació relativa a la previsió de 
pagament a proveïdors, de forma que es garanteixi el compliment del termini màxim 
que fixi la normativa sobre morositat, i hauran de vetllar per l’adequació del seu ritme 
d’assumpció de compromisos de despesa a l’execució del pla de tresoreria. 
 
Quan el PMP d’una Administració pública, d’acord amb les dades publicades, superi el 
termini màxim previst en la normativa sobre morositat, l’Administració haurà 
d’incloure, en l’actualització del seu pla de tresoreria immediatament posterior a 
l’esmentada publicació la revisió dels imports i les mesures a adoptar per restablir el 
compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. 
 
Tot l’anterior, sense perjudici d’allò previst en l’article 18.5 de la LOEPSF i el capítol 
III del RD 635/2014 quant a les mesures que podrà adoptar l’Administració General 
de l’Estat cas de mantenir-se l’incompliment. 
 
CINQUÈ.- Informació comunicada al MINHAP 
 
Les dades comunicades al MINHAP pel període de referència han estat les següents: 

 
PRIMER TRIMESTRE 
ANY 2018 En dies 
Període Mig de Pagament Global a Proveïdors Trimestral * 

Canet de Mar 
 

Codi 
d' Entitat Entitat 

Ràtio de  
Operacions
Pagades * 

Ràtio de  
Operacions  
Pendents de  
Pagament * 

Període Mig 
de  

Pagament 
Trimestral *

09-08-040-AA-000 Canet de Mar 17,00 29,98 17,32

09-00-052-HH-000 F. Els Garrofers 25,68 22,81 25,04
 
      En días 
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Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral * 

Canet de Mar 17,89

       
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, 
representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por 
parte  
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con 
carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones  
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un 
momento anterior a dicho periodo máximo.  

 
SÈRIE HISTÒRICA (2) 
 

Període mig de pagaments per entitat i global trimestral 

Període Ajuntament O.A. Ràdio 
Canet (1) 

Fundació Els 
Garrofers 

Canet de 
Mar 

2014 3T 9,94 -20,24  9,59 
2014 4T 4,27 -25,76 -5,64 3,63 
2015 1T 13,11 -0,02 -2,54 11,69 
2015 2T 22,58 10,06 -5,98 20,78 
2015 3T 27,31 -16,98 -2,98 25,24 
2015 4T 14,84 -14,57 -1,67 13,53 
2016 1T 17,97 -6,36 -6,99 15,69 
2016 2T 22,39 -11,03 0,11 20,43 
2016 3T 38,35 -4,91 -5,73 34,53 
2016 4T 24,07 37,02 -7,79 22,32 
2017 1T 42,03 44,22 -6,94 37,75 
2017 2T 19,94 -6,05 -11,30 17,72 
2017 3T 40,99 16,96 -6,84 37,75 
2017 4T 15,03 -15,50 -8,08 13,37 
2018 1T 18,73  -7,13 16,65 
2018 2T 17,32  25,04 17,89 

 
(1) L’OA Ràdio Canet s’ha dissolt amb efectes 31/12/2017. 
(2) El detall i representació gràfica de la sèrie històrica es pot consultar a 

www.canetdemar.cat secció Portada > Transparència i Govern Obert > Dades 
econòmiques. 

(3) El període 2T 2018 és el primer en què s’aplica la metodologia prevista pel RD 
1040/2017, de 22 de desembre. 
 

La informació de Ajuntament és la que proporciona el programari sicalwin, exclosos 
els justificants pendents de pagament que són objecte d’expedients de baixes per 
errors comptables i prescripcions en tràmit. 
 
La informació de la Fundació Els Garrofers ha estat subministrada pels responsables 
de l’entitat. 
 
SISÈ.- Comentari i mesures adoptades 
 
Respecte dels indicadors anteriors, cal assenyalar el següent: 
 
- Els informes trimestrals s’han tramès al MINHAP dins de termini. 
- La Corporació COMPLEIX aquest trimestre amb el període mig de pagament a 

proveïdors fixat a la normativa (PMP <o = 30).  
 
IV.- CONCLUSIONS 
 



Ref: S/iu 

19 
 
 

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 

Es proposa donar compte al Ple, per conducte de l’Alcaldia Presidència, del període 
mig de pagaments de Canet de Mar corresponent al 2n trimestre de 2018.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, 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, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, el Ple municipal es dona 
per assabentat dels acords següents: 
 
PRIMER.- Restar assabentat de l’informe de període mig de pagaments del sector 
administracions públiques de l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat pel mateix 
Ajuntament i la Fundació Els Garrofers, corresponent al segon trimestre 2018. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció-Tresoreria 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
com ja ha dit ple de vegades, explicarà el paràmetre del període mig de pagament, 
ja que és un paràmetre més clar i entenedor i no explicarà el de morositat, per ser 
menys clar i més tècnic. El període mig de pagament de l’Ajuntament es fixa en 
17,32 dies i vol fer algunes consideracions. A la vista de la graella que mostra la 
sèrie històrica, es pot veure que en aquest segon trimestre, en comparació amb els 
anteriors, és el millor des del 2015. No només això, des del 2015 els diferents 
períodes mitjos de pagament feien com una dent de serra, si s’hagués posat en una 
gràfica, és a dir, patien molta variabilitat, ja que es passava de 40 dies a 17 i 
després a 22. En aquesta dent de serra que es podria fer, es veuria que el període 
mig de pagament més baix se situaria en els 21 dies, però des de fa tres trimestres 
consecutius, s’ha estabilitzat a prop dels 15 dies. Per tant, s’està equilibrant i s’està 
fent cap avall, dins del període que recomana la Llei, entre 0 i 30 dies. Creuen que 
això ja és una tònica, però cal ser prudents en aquest sentit, perquè el tercer 
trimestre sol ser un trimestre inflacionista, per tant, podria ser que augmentés, 
però està clar que ja s’ha marcat una tendència. A més a més, si es té en compte 
que, en breu, s’implementarà el gestor d’expedients, tal i com és la voluntat i es va 
manifestar en presentar els pressupostos del 2018, la intenció del govern és 
rebaixar-ho al màxim i acostar-ho a 0, és a dir que es pagaria al dia, amb el 
benentès que tenen 30 dies previs d’aprovació de factures a pagar. Així doncs, la 
implementació del gestor d’expedients creuen que serà una mesura que ajudarà a 
apropar-se a aquest objectiu de 0 dies de pagament. Ja van dir en el seu dia que, 
vista la situació econòmica de l’Ajuntament, no és just que no pagui bé. Si es tenen 
els diners, s’ha de pagar bé. En aquet sentit, insisteix que el gestor d’expedients 
millorarà els circuits interns que més d’un cop fa que s’entretinguin els pagaments 
a nivell tècnic i a nivell administratiu. Per acabar, vol explicar un detall. Aquest 
segon trimestre, hauran vist que el període mig de pagament és el que ha explicat 
anteriorment perquè per primera vegada la Fundació Els Garrofers, que sempre 
estava en negatiu, ha deixat d’estar per sota del 0 i ha incrementat a 25, la qual 
cosa es deu al fet que ja des de finals d’any es va avisar a Serveis Socials que tal 
vegada, l’impacte de l’article 155 podia provocar una demora en els pagaments. 
Aquesta demora és la que ha repercutit al fet que la Fundació Els Garrofers no hagi 
pogut pagar com era costum, sempre per sota del 0. Amb això vol dir que si no hi 
hagués hagut aquest impacte, potser aquest valor ponderat de 17 dies hauria 
baixat a 12 o 13 dies. 
 
La senyora alcaldessa explica que com el senyor Xirau ja ha explicat també el punt 
número 4 de l’ordre del dia, dona la paraula a la senyora secretària perquè llegeixi 
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la part dispositiva d’aquest punt i, a continuació, donarà la paraula als diferents 
regidors que vulguin intervenir. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT DE LA 
LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, I LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS, CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 
2018. 
 
Vist allò que estableix l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Vist l’informe de tresoreria que es transcriu a continuació:  
 

“El funcionari sotasignat, Lluís Viñas Peitabí, Tresorer de l'Ajuntament de Canet de 
Mar, en compliment d’allò previst en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, emet el següent: 
 

INFORME 
NÚM. 014/2018 

 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, de 1 
d’octubre, la intervenció de l’Ajuntament ha tramès al Ministeri d’Hisenda, a través 
dels mitjans telemàtics habilitats per aquest, i abans del dia trenta del mes posterior 
a la finalització del trimestre de referència, l’informe sobre morositat de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, integrat per: 
 
- el mateix Ajuntament,  
- la Fundació Els Garrofers 

 
II.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La normativa aplicable al present expedient ve determinada per: 
 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeo i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic. 

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

- Ordre HAP 2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

- Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 

 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- Fonament jurídic 
 
L’article 4t, apartat 3r, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, va establir l’obligació per les Corporacions locals 
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d’elaborar trimestralment un informe sobre l’acompliment dels terminis previstos en 
aquella Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local. 
 
Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació 
local, aquests informes s’hauran de remetre, en tot cas, als òrgans competents del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, i en el seu respectiu àmbit territorial, als de les 
Comunitats Autònomes que tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats 
locals.  
 
SEGON.- Elaboració i remissió 
 
L’article 4.3 d ela Llei 15/2010, de 5 de juliol, estableix que són responsables  
d’elaborar els informes trimestrals de morositat ““Els Tresorers o, en el seu defecte, 
els Interventors de les Corporacions Local”. 
 
No obstant l’anterior, d’acord amb l’article 5è, apartat 1r, del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, l’elaboració dels informes 
que determini la normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis 
previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local 
s’integra inequívocament en les funció Tresoreria. 
 
L’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, de 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF, estableix en el 
seu article 16è que l’informe trimestral regulat en l’article 4t de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol s’haurà de remetre abans del darrer dia del mes següent a la finalització de 
cada trimestre de l’any.  
 
No obstant l’anterior, l’Ordre HAP 2082/2014 ha introduir un apartat 10è a aquest 
article eximint d’aquesta obligació a les corporacions locals amb població no superior 
a 5.000 habitants pel que respecta als tres primers trimestres de l’any. 
 
D’acord amb l’article 4 de l’esmentada Ordre, i independentment de l’òrgan 
encarregat de l’elaboració de l’informe, en el cas de les corporacions locals els 
subjectes obligats a remetre la informació al Ministeri és la Intervenció o unitat que 
exerceixi les seves funcions. 
 
TERCER.- Contingut i metodologia 
 
L’àmbit subjectiu dels informes trimestrals de morositat ve delimitat, segons article 
2.b) de la Llei 3/2004, per l’Administració, els ens organismes i entitats que formen 
part del sector públic d’acord amb l’article 3.3. de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, referència que cal entendre ara realitzada a l’article 
3.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, això és: 
 
a) Les Administracions Públiques 
b) Les fundacions públiques 
c) Les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. 
d) Totes les altres entitats amb personalitat jurídica pròpia diferents de les 
expressades en les lletres anteriors que hagin estat creades específicament per 
satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, 
sempre que un o diversos subjectes que hagin de considerar-se poder adjudicador 
d’acord amb els criteris d’aquest apartat 3, bé financin majoritàriament la seva 
activitat; bé controlin la seva gestió; o bé nomenin a més de la meitat dels 
membres del seu òrgan d’administració, direcció o vigilància. 
 
e) Les associacions constituïdes per les entitats esmentades en les lletres anteriors. 
L’àmbit objectiu són les operacions comercials de l’administració que tinguin com a 
destinatari empreses, quedant fora, per tant, les operacions no comercials (p.e. 
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conseqüència d’una relació estatutària i de personal o de la potestat expropiatòria), i 
aquelles que es produeixin entre diferents entitats del sector públic.  
 
En suma, l’àmbit objectiu dels informes de morositat abasta: 
 
a) Per les entitats del sector públic sotmeses a pressupost limitatiu: despeses 

corrents en béns i serveis (cap. 2) i inversions (cap. 6) 
b) Per les restants entitats del sector públic local: aprovisionaments i altres 

despeses d’explotació i adquisicions d’immobilitzat material i intangible. 
Els informes s’han d’elaborar, per cada entitat, considerant la totalitat dels 
pagaments realitzats en cada trimestre, i la totalitat de les factures o 
documents justificatius pendents de pagament al final. 

 
D’acord el contingut mínim de les remissions d’informació regulat en l’article 16 de 
l’Ordre Ministerial HAP/2105/2012, l’informe comprendrà: 
 

- Pagaments realitzats en el trimestre 
- Interessos de demora pagats en el trimestre 
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 
- Detall del període mig de pagament global al final del trimestre i acumulat a 

proveïdors 
 
La redacció original de l’article 5è de la Llei 15/2010, en el seu apartat 4t, establia 
que l’Interventor o òrgan que tingués atribuïda la funció de comptabilitat 
incorporaria a l’informe  trimestral al Ple una relació de les factures o documents 
justificatius respecte dels quals haguessin transcorregut més de tres mesos des de 
la seva anotació al registre de factures i no s’haguessin tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor 
l’absència de tramitació d’aquests. Aquest precepte fou derogat per la Llei 25/2013, 
de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre 
comptable de factures en el Sector Públic, i per tant, no s’inclou en l’informe. 
 
QUART.- Termini legal de pagament a proveïdors 
 
L’article 4t de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en redacció donada per la Llei 
11/2013, de 26 de juliol, estableix: 
 
“1. El termini de pagament que ha de complir el deutor, si no hagués fixat data o 
termini de pagament en el contracte, serà de trenta dies naturals després de la data 
de recepció dels béns o prestació de serveis, inclòs quan hagués rebut la factura o 
sol·licitud de pagament equivalent amb anterioritat. 
 
/.../ 
 
2. Si legalment o en el contracte s’hagués disposat un procediment d’acceptació o 
de comprovació mitjançant el qual hagi de verificar-se la conformitat dels béns o els 
serveis amb allò disposat en el contracte, la seva duració  no podrà excedir de 
trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels béns o de la prestació 
dels serveis. En aquets cas, el termini de pagament serà de trenta dies després de 
la data en què té lloc l’acceptació o verificació dels béns o serveis, fins i tot encara 
que la factura o sol·licitud de pagament s’hagués rebut amb anterioritat a 
l’acceptació o verificació. /.../” 
 
Igualment, l’article 198 de la Llei 9/2017,  de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, estableix: 
 
“L'Administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a la 
data d'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la 
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats, 
sense perjudici del que estableix l'apartat 4 de l'art. 210, i, si es demora, ha 
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d'abonar al contractista, a partir del compliment del termini esmentat de trenta 
dies, els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament en els 
termes que preveu la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per tal que a 
l'inici del còmput de termini es puguin meritar interessos, el contractista ha d'haver 
complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu 
corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre factura 
electrònica, dins el termini establert i en la forma pertinent, en el termini de trenta 
dies des de la data de lliurament efectiva de les mercaderies o la prestació del 
servei. 
 
Sense perjudici del que estableixen l'apartat 4 de l'art. 210 i l'apartat 1 de l'art. 
243, l'Administració ha d'aprovar les certificacions d'obra o els documents que 
acreditin la conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis 
prestats dins dels trenta dies següents al lliurament efectiu dels béns o la prestació 
del servei. 
 
En tot cas, si el contractista incompleix el termini de trenta dies per presentar la 
factura davant el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la 
normativa vigent sobre factura electrònica, la meritació d'interessos no s'inicia fins 
que no hagin transcorregut trenta dies des de la data de la presentació correcta de 
la factura, sense que l'Administració hagi aprovat la conformitat, si escau, i efectuat 
l'abonament corresponent.” 
 
L’inici del còmput del període mig de pagament , tant per les operacions pagades 
com les pendents, pel que es refereix als informes de morositat, es computa, amb 
caràcter general, des de la recepció de la factura (data de registre d’entrada). 
 
CINQUÈ.- Comentaris a l’informe 
 
Les dades que es presenten en els quadres s’obtenen del sistema de comptabilitat, 
“Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, prèvia exclusió dels justificants 
inclosos en expedients de baixa d’obligacions per errors comptables o prescripcions. 
 
Pel que fa a la informació que hi figura relativa a la Fundació Els Garrofers, el 
present informe recull els quadres elaborats directament per la pròpia entitat, no 
disposant de la informació que permeti de la seva verificació per qui subscriu el 
present document. 
 
Assenyalar que la informació continguda en aquest expedient ha estat comunicada 
en temps i forma al Ministeri a través de la seva plataforma electrònica. 

 
 
 
 
 
 
SISÈ.- Indicadors 
 
SEGON TRIMESTRE 2018 
 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

    N.Op. imp. total N.Op. imp. total 
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PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE  

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

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període 
legal pagament 

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

Despeses en Béns Corrents i Servei 56,83 730 998.762,43 233 340.903,25

20-Arrendaments i cànon 95,24 22 14.294,97 22 12.633,93

21-Reparació, manteniment i uns altres  47,98 246 110.446,45 71 29.647,16

22.-Material, subministraments i altres 57,01 462 874.021,01 140 

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

24-Despesa de publicacions  0,00 0  0 

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

Inversions reals  51,83 27 216.921,77 21 144.046,84
Altres pagaments realitzat per operacions comercials 
pendents d'aplicar a pressupost 81,95 4 788,25 2 2.289,15

Pagaments realitzats pendents d’aplicació de 
pessupost 0,00 0  0 

TOTAL 55,82 761 1.216.472,45 256 487.239,24
 
 
 

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS 
DE PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL TRIMESTRE 

Dins període legal pagament a 
final del trimestre 

Fora dins període legal pagament 
a final del trimestre 

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

Despeses en Béns Corrents i Servei 25,33 256 122.949,28 137 16.777,94

20-Arrendaments i cànon 48,59 14 25.282,31 11 11.232,05

21-Reparació, manteniment i uns altres  16,44 37 11.322,62 1 437,11

22.-Material, subministraments i altres 17,19 205 86.344,35 125 5.108,78

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

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

Inversions reals  16,64 11 85.093,97 0
Altres pagaments realitzat per operacions 
comercials pendents d'aplicar a pressupost 14,26 3 2.100,60 0

Pagaments realitzats pendents d’aplicació de 
pessupost 9,88 9 332.914,57 4 12.508,71

TOTAL 14,68 279 543.058,42 141 29.286,65
 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE  
PERÍODE 
MITJÀ DEL 
PENDENT DE 

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE 
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PAGAMENT 
(PMMP)(die
s) 

Dins període legal 
pagament  

Fora dins període legal 
pagament 

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

Aprovisionamiento y otros gastos de explotación 26 233 57.754,04 35 50.433,67

Adquisiciones de inmovilizado material e intangible   

Sin desagregar   
TOTAL 233 57.754,04 35 50.433,67

      
 

FACTURES JUSTIFICATIUS PENDENTS DE 
PAGAMENT  

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

PENDENT DE PAGAMENTS AL FINAL DEL TRIMESTRE 

Dins període legal pagament 
a final del trimestre 

Fora dins període legal 
pagament a final del 

trimestre 

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

Aprovisionamiento y otros gastos de explotación 23 37 25.305,30 6 5.649
Adquisiciones de inmovilizado material e 
intangible  

Sin desagregar  
TOTAL 23 37 25.305,30 6 5.649

 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Es proposa donar compte al Ple dels informes de morositat referits a l’Ajuntament 
de Canet de Mar i la Fundació Els Garrofers, corresponents al 2n trimestre de 2018.” 
 

Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, 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, en ús de les atribucions que m’atorga la Llei, el Ple municipal es dona 
per assabentat dels acords següents: 
 
PRIMER.- Restar assabentat de l’informe trimestral de morositat de l’Ajuntament 
de Canet de Mar, integrat pel mateix Ajuntament i la Fundació Els Garrofers, 
corresponent al segon trimestre 2018. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a Intervenció- Tresoreria. 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 30/2018 
DE CRÈDIT EXTRAORDINARIS.  

 
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. 030/2018, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. 

 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, el qual es transcriu a continuació: 
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“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i l’article 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent, vist 
l’expedient referit en la capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, 
interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 
INFORME MOC 
NÚM. 144/2018 
 
Assumpte: Crèdit extraordinari per diverses despeses, finançat amb baixa de 
crèdits. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdits extraordinaris 
finançat amb baixes, núm. 30/2018, acompanyat de la corresponent memòria 
justificativa. 
 
La modificació proposada respon a: 
 
- Creació de les aplicacions pressupostàries 15 92400 13000 i 15 92400 16001, per 

import d’11.303,87 €, finançats amb baixes a les aplicacions pressupostàries 33 
49110 13000 i 33 49110 16001, per import d’11.303,87 €.   

 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
15  92400  13000 Retribucions bàsiques – Participació 

Ciutadana 
8.725,23 € 

15  92400  16001 Seguretat Social – Participació Ciutadana 2.578,64 € 
   
Total  11.303,87 € 
 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
33  49110  13000 Retribucions bàsiques – Ràdio 8.725,23 € 
33  49110  16001 Seguretat Social  - Ràdio 2.578,64 € 
   
Total  11.303,87 € 
 
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 14. 
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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.  
 
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  
- 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: 
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- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 
- La memòria justificativa de l’òrgan gestor 
- Retencions de crèdits en les partides de baixa (documents comptables RC 9192) 

 
Sisè.- D'acord amb el que estableixen els articles 177.2 TRLHL i 38 RD 500/1990, de 
20 d'abril, tant contra la desestimació de possibles reclamacions, com contra 
l'aprovació definitiva de la modificació, els interessats podran interposar directament 
recurs contenciós-administratiu, tot i que aquest no suspendrà per si sol l'aplicació de 
la modificació de crèdit. 
 
Setè.- D'acord amb el que preveu l'article 169.7 TRLHL, una còpia del Pressupost i de 
totes les seves modificacions s'ha de trobar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de l'aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa FAVORABLEMENT la 
tramitació de l’expedient.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per onze vots a favors 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, quatre vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau i dues abstencions 
dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 

 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la 
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes, número 30/2018, amb el 
següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
15  92400  13000 Retribucions bàsiques – Participació 

Ciutadana 
8.725,23 €

15  92400  16001 Seguretat Social – Participació Ciutadana 2.578,64 €
   
Total  11.303,87 €
 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
33  49110  13000 Retribucions bàsiques – Ràdio 8.725,23 €
33  49110  16001 Seguretat Social  - Ràdio 2.578,64 €
  
Total  11.303,87 €
 
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, 
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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. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que es tracta d’una modificació de crèdit que produeix 
una alta a l’Àrea de Participació Ciutadana i una baixa a Ràdio Canet, pel mateix 
import. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
durant tot el 2017, aquesta persona ja ha estat treballant a l’Àrea de Participació 
Ciutadana i pregunta si la modificació de crèdit no ha tingut lloc fins avui, durant el 
2017 com es va pagar. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que aquesta modificació de crèdit és conseqüència de la dissolució de l’Organisme 
Autònom de Ràdio Canet i de la seva municipalització. El seu grup municipal no va 
estar d’acord amb aquesta mesura i, per tant, per ser coherents i continuar amb 
aquesta línia, no poden aprovar el que és conseqüència d’una decisió que no 
comparteixen. 
 
La senyora Isart explica que durant l’any 2017 es va pagar des de la Ràdio. 
 
La senyora alcaldessa explica que es feia d’aquesta manera perquè s’havia de 
preparar el concurs intern per ocupar aquesta plaça i fins que aquest concurs no 
s’ha acabat, no s’ha pogut modificar el pressupost. 
 
 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 31/2018 
DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 
 
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. 031/2018, de modificació de crèdits en la modalitat de 
transferència de crèdits. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, el qual es transcriu a continuació: 
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“D’acord amb els articles 179 i 180 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat 
pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, articles 40 a 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i els 
articles 10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost, i 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 143/2018 
   
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit 31/2018, en la modalitat de 
transferència de crèdits competència de Ple, juntament amb la memòria justificativa 
per atendre la despesa següent:  
 
«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. 
 
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 
 
Ampliació de l’import de la subvenció nominativa que l’associació Colla de Diables de 
Canet de Mar tenen adjudicada perquè puguin fer front a totes les despeses fins a 
finals d’any. 
 
3.- Aplicacions pressupostàries afectades 
 
Les aplicacions pressupostàries de despesa afectades són les següents: 
 
Pressupost de despeses 
Altes     
Aplicació Descripció Import 
32 33800 48300 Subvenció Nominativa – Colla de Diables 2.200,00 €
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    TOTAL   2.200,00 €

  
Pressupost de despeses 
Baixes     
Aplicació Descripció Import 
32 33800 62500 Inversió Mobiliari – Festes 2.200,00 €
    
    
    
    TOTAL   2.200,00 €

  
x Qui subscriu aquesta memòria declara responsablement que aquestes aplicacions 
pressupostàries són reduïbles sense pertorbació del servei.”  

 
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 2018, art. 10, 11 i 12. 
 
SEGON.- En el Pressupost de l’exercici no hi ha crèdit suficient, a nivell de vinculació 
jurídica, per atendre les despeses indicades en la proposta d’acord, de manera que és 
necessari realitzar la modificació pressupostària corresponent. 
 
TERCER.- La modalitat de modificació pressupostària emprada és la transferència de 
crèdit, que d’acord amb l’article 40, apartat 1r, del RD 500/1990, es defineix com 
“aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la qual, sense alterar la 
quantia total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.” 
 
QUART.- Segons estableix l’article 40, apartats 2n i 3r, RD 500/1990, les Bases 
d’execució del pressupost hauran d’establir el règim d’aquestes modificacions i l’òrgan 
competent per autoritzar-les en cada cas, respectant en tot cas la competència del Ple 
de la corporació per aprovar les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
[actualment i segons classificació de l’OEHA 3565/2008, “àrees de despesa”], excepte 
quan afectin a crèdits de personal. 
 
L’article 11 BEP estableix que correspon a l’Alcalde l’aprovació de les transferències de 
crèdit que no siguin competència del Ple. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 



Ref: S/iu 

32 
 
 

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 

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. 
 
SISÈ.- En la memòria justificativa 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. 
 
SETÈ.- Consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén 
anul·lar. 
 
VUITÈ- D'acord amb el que estableixen els articles 177.2 TRLHL i 38 RD 500/1990, de 
20 d'abril, tant contra la desestimació de possibles reclamacions, com contra 
l'aprovació definitiva de la modificació, els interessats podran interposar directament 
recurs contenciós-administratiu, tot i que aquest no suspendrà per si sol l'aplicació de 
la modificació de crèdit. 
 
NOVÈ.- D'acord amb el que preveu l'article 169.7 TRLHL, una còpia del Pressupost i de 
totes les seves modificacions s'ha de trobar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de l'aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 
 
DESÈ- L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afecten les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc 
d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb 
allò previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, 
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a 
l’Interventor municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que 
s'incorporarà als previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual 
detallarà els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu 
de Comptes. 
 
No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i 
els suplements de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació 
no és preceptiu per les altres modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, 
la Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del Col·legi de 
Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions 
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre 
EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació 
pressupostària. 
 
En qualsevol cas, atès que tant les altes com les baixes proposades corresponen a 
crèdits de despeses no financeres, no s’alteren les conclusions del darrer informe sobre 
estabilitat pressupostària emès per la intervenció. 
  
 
 
 
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa FAVORABLEMENT la 
tramitació de l’expedient.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 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. 
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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 transferència de crèdits, número 031/2018, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
Altes de despesa 
Partida Descripció Import 
32 33800 48300 Subvenció Nominativa – Colla de Diables 2.200,00
Total  2.200,00
   
Baixa de despeses 
Partida Descripció Import 
32 33800 62500 Inversió Mobiliari - Festes 2.200,00 
Total  2.200,00
 
SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, 
durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant 
del Ple, en compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de 
les partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de 
la codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la  finalització de 
l’exercici. 
 
La senyora Assumpta Revoltós Vaquer, regidora delegada de Festes i Joventut, 
explica que amb aquesta modificació s’unifiquen dues partides per poder dur a 
terme el conveni entre l’Ajuntament i la Colla de Diables de Canet de Mar. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que en la Comissió Assessora es va dir que aquest punt era degut al fet que la 
subvenció inicial destinada aquesta Colla havia quedat curta perquè han intervingut 
en més actes dels que estaven previstos inicialment. El que no entenen, però, és el 
moviment de comptes, ja que creuen que aquest import es podia compensar amb 
la partida d’activitats culturals de festes, amb un pressupost de 122.000 euros que 
s’identifica més amb l’activitat de la Colla de Diables que no pas amb la d’inversions 
en immobiliari, que es redueix en 5.000 euros i es deixa a 2.800. Per aquest motiu, 
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el seu vot serà d’abstenció, ja que no veuen clares les explicacions que se’ls han 
donat. 
 
La senyora Revoltós explica que, en un principi, la seva intenció era fer el que ha 
descrit el senyor Gregori, però des dels Serveis Jurídics els van informar que no era 
possible perquè aquesta partida ja havia estat alterada, s’havia augmentat i una 
partida que ha estat augmentada, després no es pot tornar a disminuir. Per això 
han optat per fer aquesta modificació, ja que pel temps que queda d’aquest 
pressupost, que són tres mesos, ho poden dur a terme sense problema. 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 32/2018 
DE SUPLEMENT DE CRÈDIT. 
 
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. 032/2018, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris i suplementaris. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, 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, i 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 145/2018 
   
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit 32/2018, en la modalitat de suplement 
de crèdits competència de Ple, juntament amb la memòria justificativa per atendre la 
despesa següent:  
 
«D’acord amb l’article 37.2 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 SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 
1.-  Tipus de modificació: 
 
L’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de crèdit, en la 
modalitat de suplement de crèdit, atès que concorren: 
 
- Es tramita per atendre despeses específiques i determinades, 
- que no es poden demorar fins a l’exercici següent 
- i per les quals existeix crèdit a nivell de vinculació jurídica, però és insuficient. 

 
2.- Identificació de les despeses específiques i determinades 
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En data 4 de juliol de 2018 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (LPGE). 
 
En el Títol III es regulen les despeses del personal. Concretament l’article 18.dos 
estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podrà 
experimentar un increment global superior al 1,5 per cent respecte a les vigents a 31 
de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos període de comparació, 
tant pel que respecta a efectius de personal com a l‘antiguitat del mateix. 
 
A més de l’anterior, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 
2017 arribés o superés al 3,1 per cent s‘afegiria, amb efectes de 1 de juliol de 2018, 
un altre 0,25 per cent d’increment salarial. 
 
En data 13 de juliol de 2018 el consell de ministres va adoptar l'acord pel qual 
s'aprovava l'increment de les retribucions del personal al servei del sector públic 
previst a l'article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2018. 
 
En data 26 de juliol ha sortit publicades les retribucions dels empleats públics amb 
l'increment del 0,25% al web de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del 
Ministeri d'Hisenda. 
 
3.- Justificació del caràcter inajornable de les despeses 
 
El caràcter necessari i inajornable de les despeses projectades ve motivat pel fet que 
els empleats públics tenen dret a percebre aquests increments, que en l’elaboració del 
pressupost es van consignar en una aplicació pressupostària com a fons de 
contingència i altres imprevistos. 
 
4.- Aplicacions pressupostàries d’alta 
 
Les aplicacions pressupostàries de despesa que es proposa incrementar són les 
següents: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

ALTES  

Aplicació Descripció Import 

11 92000 12000 SOUS GRUP A1 – SERVEIS GENERALS 514,77

11 92000 12003 SOUS GRUP C1 – SERVEIS GENERALS 501,30

11 92000 12006 TRIENNIS – SERVEIS GENERALS 264,94

11 92000 12100 COMPLEMENT DESTÍ – SERVEIS 
GENERALS 

618,01

11 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -SERVEIS 
GENERALS 

1.302,13

11 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SERVEIS 
GENERALS 

719,78

11 92000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – SERVEIS 
GENERALS 

7,56

11 92000 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL – 
SERVEIS GENERALS 

590,84

11 92000 15000 PRODUCTIVITAT - SERVEIS GENERALS 73,60

11 92000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
SERVEIS GENERALS 

686,30
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11 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
SERVEIS GENERALS 

224,77

11 92000 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL – SERVEIS GENERALS 

196,65

12 93400 12000 SOUS GRUP A1 – SERVEIS ECONÒMICS 514,77

12 93400 12003 SOUS GRUP C1 – SERVEIS ECONÒMICS 334,20

12 93400 12004 SOUS GRUP C2 – SERVEIS ECONÒMICS 139,07

12 93400 12006 TRIENNIS – SERVEIS ECONÒMICS 413,75

12 93400 12100 COMPLEMENT DESTÍ – SERVEIS 
ECONÒMICS 

703,68

12 93400 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – SERVEIS 
ECONÒMICS 

1.301,25

12 93400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SERVEIS 
ECONÒMICS 

379,82

12 93400 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – SERVEIS 
ECONÒMICS 

4,01

12 93400 15000 PRODUCTIVITAT – SERVEIS 
ECONÒMICS 

26,55

12 93400 15100 GRATIFICACIONS – SERVEIS 
ECONÒMICS 

0,53

12 93400 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
SERVEIS ECONÒMICS 

672,84

12 93400 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL 
LABORAL FIX -SERVEIS ECONÒMICS 

114,38

13 92000 12000 SOUS GRUP A1 – RÈGIM INTERN 257,38

13 92000 12006 TRIENNIS – RÈGIM INTERN 79,25

13 92000 12100 COMPLEMENT DESTÍ – RÈGIM INTERN 118,32

13 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – RÈGIM 
INTERN 

200,29

13 92000 13100 LABORAL TEMPORAL – RÈGIM INTERN 363,16

13 92000 15000 PRODUCTIVITAT – RÈGIM INTERN 5,31

13 92000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
RÈGIM INTERN 

155,59

13 92000 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL – RÈGIM INTERN 

110,52

14 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - 
INFORMÀTICA 

446,80

14 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
INFORMÀTICA 

134,90

20 15100 12000 SOUS GRUP A1 – URBANISME 514,77

20 15100 12001 SOUS GRUP A2 – URBANISME 222,55

20 15100 12003 SOUS GRUP C1 – URBANISME 501,30

20 15100 12006 TRIENNIS – URBANISME 292,89

20 15100 12100 COMPLEMENT DESTÍ – URBANISME 657,27

20 15100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – URBANISME 1.142,30
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20 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – 
URBANISME 

416,63

20 15100 13100 LABORAL TEMPORAL - URBANISME 386,09

20 15100 15000 PRODUCTIVITAT - URBANISME 31,85

20 15100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS -
URBANISME 

908,18

20 15100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
URBANISME 

134,27

20 15100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL – URBANISME 

124,30

21 15320 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – VIA 
PÚBLICA 

6.367,22

21 15320 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – OBRES I 
SERVEIS 

234,46

21 15320 13100 LABORAL TEMPORAL – OBRES I 
SERVEIS 

679,66

21 15320 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- 
OBRES I SERVEIS 

2.246,02

21 15320 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL – OBRES I SERVEIS 

216,45

21 16100 12003 SOUS GRUP C1 – AIGUA 167,10

21 16100 12006 TRIENNIS - AIGUA 60,30

21 16100 12100 COMPLEMENT DESTÍ - AIGUA 91,62

21 16100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -AIGUA 174,31

21 16100 15000 PRODUCTIVITAT -AIGUA 5,31

21 16100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - 
AIGUA 

123,07

21 16500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – 
ENLLUMENAT 

1.539,54

21 16500 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - 
ENLLUMENAT 

162,15

21 16500 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL 
LABORAL - ENLLUMENAT 

556,04

22 16220 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – 
DEIXALLERIA 

378,85

22 16220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
MEDI AMBIENT 

132,37

22 17000 12000 SOUS GRUP A1- MEDI AMBIENT 514,77

22 17000 12003 SOUS GRUP C1 – MEDI AMBIENT 167,10

22 17000 12006 TRIENNIS  - MEDI AMBIENT 82,49

22 17000 12100 COMPLEMENT DESTÍ – MEDI AMBIENT 371,98

22 17000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC- MEDI 
AMBIENT 

557,58

22 17000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – MEDI 
AMBIENT 

316,01
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22 17000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – MEDI 
AMBIENT 

2,82

22 17000 15000 PRODUCTIVITAT – MEDI AMBIENT 15,93

22 17000 15100 GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES – 
MEDI AMBIENT 

6,96

22 17000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
MEDI AMBIENT 

425,01

22 17100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORALS – MEDI 
AMBIENT 

99,00

22 17100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PARCS I 
JARDINS 

2.138,20

22 17100 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – PARCS I 
JARDINS 

57,13

22 17100 13100 LABORAL TEMPORAL – PARCS I 
JARDINS 

297,44

22 17100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
PARCS I JARDINS 

768,79

22 17100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL – PARCS I JARDINS 

115,58

23 16400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – CEMENTIRI 616,91

23 16400 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - CEMENTIRI 138,44

23 16400 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
CEMENTIRI 

213,16

30 43000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

1.379,66

30 43000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

3,33

30 43000 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL 
LABORAL – PROMOCIÓ ECONÒMICA 

422,31

30 43120 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MERCAT 5.278,07

30 43120 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
MERCAT 

134,29

30 43200 13101 HORES EXTRAORDINÀRIES - TURISME 3,33

30 43200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL 
TEMPORAL - TURISME 

483,53

30 43200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL - TURISME 

146,07

30 43300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – 
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 

472,59

30 43300 16001 QUOTES SOCIALS – 
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 

143,19

31 33000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - CULTURA 856,95

31 33000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
CULTURA 

267,38

31 33210 12003 SOUS GRUP C1 - BIBLIOTECA 334,20

31 33210 12006 TRIENNIS - BIBLIOTECA 85,50
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31 33210 12100  COMPLEMENT DESTÍ - BIBLIOTECA 183,24

31 33210 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - BIBLIOTECA 241,64

31 33210 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - 
BIBLIOTECA 

309,14

31 33210 15000 PRODUCTIVITAT -  BIBLIOTECA 10,62

31 33210 15100 GRATIFICACIONS - BIBLIOTECA 3,03

31 33210 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - 
BIBLIOTECA 

210,78

31 33210 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
BIBLIOTECA 

93,82

31 33220 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ARXIU 521,30

31 33220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
ARXIU 

157,50

31 33300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MUSEU 1.124,46

31 33300 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
MUSEU 

396,25

32 33800 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - FESTES 444,49

32 33800 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - FESTES 25,21

32 33800 13100 LABORAL TEMPORAL - FESTES 295,42

32 33800 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
FESTES 

137,28

32 33800 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL - FESTES 

98,32

33 49100 12000 SOUS GRUP A1 - COMUNICACIÓ 257,38

33 49100 12006 TRIENNIS - COMUNICACIÓ 59,39

33 49100 12100 COMPLEMENT DESTÍ - COMUNICACIÓ 118,32

33 49100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - 
COMUNICACIÓ 

106,65

33 49100 13000 RETRIBUCIONS – LABORAL FIX - 
COMUNICACIÓ 

375,40

33 49100 15000 PRODUCTIVITAT - COMUNICACIÓ 5,31

33 49100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - 
COMUNICACIÓ 

133,48

33 49100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
COMUNICACIÓ 

114,30

33 49110 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – RÀDIO 
CANET 

678,49

33 49110 13100 LABORAL TEMPORAL – RÀDIO CANET 238,07

33 49110 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
RÀDIO CANET 

203,09

33 49110 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL – RÀDIO CANET 

70,96

33 92500 12003 SOUS GRUP C1 – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 

167,10

33 92500 12005 SOUS GRUP AP – COMUNICACIÓ I 127,29



Ref: S/iu 

40 
 
 

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 

ATENCIÓ CIUTADANA 

33 92500 12006 TRIENNIS – COMUNICACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA 

58,93

33 92500 12100 COMPLEMENT DESTÍ – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 

162,41

33 92500 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – 
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

233,60

33 92500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – 
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

388,09

33 92500 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – 
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

2,27

33 92500 15000 PRODUCTIVITAT – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 

10,62

33 92500 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

189,22

33 92500 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

117,69

40 23100 12001 SOUS GRUP A2 – BENESTAR SOCIAL 88,04

40 23100 12006 TRIENNIS – BENESTAR SOCIAL 31,92

40 23100 12100 COMPLEMENT DESTÍ – BENESTAR 
SOCIAL 

46,81

40 23100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – BENESTAR 
SOCIAL 

158,78

40 23100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – BENESTAR 
SOCIAL 

1.905,66

40 23100 13100 LABORAL TEMPORAL – BENESTAR 
SOCIAL 

1.239,79

40 23100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
BENESTAR SOCIAL 

88,14

40 23100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
BENESTAR SOCIAL 

576,96

40 23100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL – BENESTAR SOCIAL 

432,15

41 33700 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - JOVENTUT 459,33

41 33700 16001 QUOTES SOCIALS  - LABORAL FIX – 
JOVENTUT 

140,23

43 13000 12003 SOUS GRUP C1 – SEGURETAT 1.671,01

43 13000 12006 TRIENNIS – SEGURETAT 294,53

43 13000 12100 COMPLEMENT DESTÍ – SEGURETAT 801,64

43 13000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – SEGURETAT 3.084,05

43 13000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – 
SEGURETAT 

770,08

43 13000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – 
SEGURETAT 

5,85

43 13000 15000 PRODUCTIVITAT - SEGURETAT 377,83

43 13000 15100 GRATIFICACIONS – SEGURETAT 113,46
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43 13000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
SEGURETAT 

1.642,16

43 13000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
SEGURETAT 

230,29

43 13300 12003 SOUS GRUP C1 – ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 

3.509,12

43 13300 12006 TRIENNIS – ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 487,40

43 13300 12100 COMPLEMENT DESTÍ – ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 

1.288,37

43 13300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – ORDENACIÓ 
DEL TRÀNSIT 

4.195,19

43 13300 15000 PRODUCTIVITAT – ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 

773,09

43 13300 15100 GRATIFICACIONS – ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 

506,81

43 13300 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 

2.768,37

51 32000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EDUCACIÓ 481,27

51 32000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - 
EDUCACIÓ 

148,42

51 32300 12005 SOUS GRUP AP  - EDUCACIÓ 254,57

51 32300 12006 TRIENNIS - EDUCACIÓ 21,89

51 32300 12100 COMPLEMENT DESTÍ - EDUCACIÓ 120,72

51 32300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – EDUCACIÓ 187,37

51 32300 15000 PRODUCTIVITAT 10,62

51 32300 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – 
EDUCACIÓ 

175,58

51 32610 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EDUCACIÓ 920,98

51 32610 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
EDUCACIÓ 

275,35

52 34000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - ESPORTS 459,33

52 34000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- 
ESPORTS 

140,23

52 34200 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

1.031,67

52 34200 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

9,81

52 34200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL 
TEMPORAL – INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

610,21

52 34200 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

340,17

52 34200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL 
TEMPORAL – INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

201,89
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   TOTAL 88.707,29
 
5.- Finançament de la modificació 
 
La modificació es finança amb (marcar amb una “x”): 
 

Tipus de finançament 
 a) Romanent líquid de tresoreria (*) 
xx b) Anul·lacions o baixes d’altres aplicacions no compromeses, les dotacions 

de les quals són reduïbles sense pertorbació del servei 
 c) Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos 

en algun concepte del pressupost corrent (**) 
 d) Operacions de crèdit, en el cas de crèdits per despeses d’inversió 
 e) Operacions de crèdit, en el supòsit de l’article 177.5 TRLHL 

 
(*) Recurs la disponibilitat dels quals està subjecta a les restriccions de l’article 32 i la 
disposició addicional 6a, de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 
(**) Recurs únicament disponible per amortització anticipada de deute, d’acord amb 
l’article 12.5 de la LOEPSF. 
 
4.- Aplicacions pressupostàries de baixa 
 
(omplir únicament si en l’apartat 3 s’ha marcat “b”) 
 

Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
   
12  92900  50000 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 

IMPREVISTOS 
88.707,29 €

  
Total  88.707,29 €

 
Qui subscriu aquesta memòria declara responsablement que aquestes aplicacions 
pressupostàries són reduïbles sense pertorbació del servei.”  
 
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 177 i 178. 
·    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 2018, art. 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.- 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 
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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. 
 
QUART.- S’ha comprovat que en l’expedient consten: 
 
- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 
- Les memòries justificatives del òrgans gestors 
- Retenció de crèdits en la partida de baixa (document comptable RC 9616) 

 
CINQUÈ.- D'acord amb el que estableixen els articles 177.2 TRLHL i 38 RD 500/1990, 
de 20 d'abril, tant contra la desestimació de possibles reclamacions, com contra 
l'aprovació definitiva de la modificació, els interessats podran interposar directament 
recurs contenciós-administratiu, tot i que aquest no suspendrà per si sol l'aplicació de 
la modificació de crèdit. 
 
SISÈ.- En la memòria justificativa 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. 
 
SETÈ.- Consta document de retenció prèvia de crèdit dels crèdits que es pretén 
anul·lar. 
 
VUITÈ- D'acord amb el que estableixen els articles 177.2 TRLHL i 38 RD 500/1990, de 
20 d'abril, tant contra la desestimació de possibles reclamacions, com contra 
l'aprovació definitiva de la modificació, els interessats podran interposar directament 
recurs contenciós-administratiu, tot i que aquest no suspendrà per si sol l'aplicació de 
la modificació de crèdit. 
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NOVÈ.- D'acord amb el que preveu l'article 169.7 TRLHL, una còpia del Pressupost i de 
totes les seves modificacions s'ha de trobar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de l'aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 
 
DESÈ- L’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que 
afecten les despeses o ingressos de les entitats locals, s’ha de realitzar en un marc 
d'estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea, de conformitat amb 
allò previst en els articles 3,11 i 12 LOEPSF. Segons disposa l'article 16 RD 1463/2007, 
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat i regla de la despesa correspon a 
l’Interventor municipal, que elevarà al Ple un informe, amb caràcter independent, que 
s'incorporarà als previstos als articles 168.4, 177.2 i 191.3 TRLHL, i en el qual 
detallarà els càlculs efectuats i els ajustos practicats d’acord amb el Sistema Europeu 
de Comptes. 
No obstant això, l’article 177.2 TRLHL només fa referència als crèdits extraordinaris i 
els suplements de crèdit, de manera que es podria entendre que l’informe d’avaluació 
no és preceptiu per les altres modalitats de modificació pressupostària. D’altra banda, 
la Intervenció General de l’estat, en resposta a reiterades consultes del Col·legi de 
Secretaris i Interventors d’Administració Local, ha sostingut que les obligacions 
d’informació trimestral sobre execució pressupostària previstes a l’article 16 de l’Ordre 
EHA 2105/2012, substitueixen l’obligació de realitzar informe per cada modificació 
pressupostària. 
 
En qualsevol cas, atès que tant les altes com les baixes proposades corresponen a 
crèdits de despeses no financeres, no s’alteren les conclusions del darrer informe sobre 
estabilitat pressupostària emès per la intervenció. 
  
III. CONCLUSIÓ 
 
A la vista dels antecedents i la normativa aplicable, s’informa FAVORABLEMENT la 
tramitació de l’expedient.” 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la 
modalitat de suplement de crèdit, número 32/2018, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 

ALTES   

Aplicació Descripció Import 

11 92000 12000 SOUS GRUP A1 – SERVEIS GENERALS 514,77

11 92000 12003 SOUS GRUP C1 – SERVEIS GENERALS 501,30

11 92000 12006 TRIENNIS – SERVEIS GENERALS 264,94

11 92000 12100 COMPLEMENT DESTÍ – SERVEIS GENERALS 618,01

11 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -SERVEIS 
GENERALS 

1.302,13

11 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SERVEIS 
GENERALS 

719,78
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11 92000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – SERVEIS 
GENERALS 

7,56

11 92000 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL – SERVEIS 
GENERALS 

590,84

11 92000 15000 PRODUCTIVITAT - SERVEIS GENERALS 73,60

11 92000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS –
SERVEIS GENERALS 

686,30

11 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – SERVEIS 
GENERALS 

224,77

11 92000 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL –
SERVEIS GENERALS 

196,65

12 93400 12000 SOUS GRUP A1 – SERVEIS ECONÒMICS 514,77

12 93400 12003 SOUS GRUP C1 – SERVEIS ECONÒMICS 334,20

12 93400 12004 SOUS GRUP C2 – SERVEIS ECONÒMICS 139,07

12 93400 12006 TRIENNIS – SERVEIS ECONÒMICS 413,75

12 93400 12100 COMPLEMENT DESTÍ – SERVEIS ECONÒMICS 703,68

12 93400 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – SERVEIS 
ECONÒMICS 

1.301,25

12 93400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SERVEIS 
ECONÒMICS 

379,82

12 93400 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – SERVEIS 
ECONÒMICS 

4,01

12 93400 15000 PRODUCTIVITAT – SERVEIS ECONÒMICS 26,55

12 93400 15100 GRATIFICACIONS – SERVEIS ECONÒMICS 0,53

12 93400 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS –
SERVEIS ECONÒMICS 

672,84

12 93400 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL LABORAL FIX 
-SERVEIS ECONÒMICS 

114,38

13 92000 12000 SOUS GRUP A1 – RÈGIM INTERN 257,38

13 92000 12006 TRIENNIS – RÈGIM INTERN 79,25

13 92000 12100 COMPLEMENT DESTÍ – RÈGIM INTERN 118,32

13 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – RÈGIM INTERN 200,29

13 92000 13100 LABORAL TEMPORAL – RÈGIM INTERN 363,16

13 92000 15000 PRODUCTIVITAT – RÈGIM INTERN 5,31

13 92000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – RÈGIM 
INTERN 

155,59

13 92000 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL –
RÈGIM INTERN 

110,52

14 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INFORMÀTICA 446,80

14 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX -
INFORMÀTICA 

134,90

20 15100 12000 SOUS GRUP A1 – URBANISME 514,77

20 15100 12001 SOUS GRUP A2 – URBANISME 222,55

20 15100 12003 SOUS GRUP C1 – URBANISME 501,30
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20 15100 12006 TRIENNIS – URBANISME 292,89

20 15100 12100 COMPLEMENT DESTÍ – URBANISME 657,27

20 15100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – URBANISME 1.142,30

20 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – URBANISME 416,63

20 15100 13100 LABORAL TEMPORAL - URBANISME 386,09

20 15100 15000 PRODUCTIVITAT - URBANISME 31,85

20 15100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS -
URBANISME 

908,18

20 15100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX -
URBANISME 

134,27

20 15100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL –
URBANISME 

124,30

21 15320 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – VIA PÚBLICA 6.367,22

21 15320 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – OBRES I 
SERVEIS 

234,46

21 15320 13100 LABORAL TEMPORAL – OBRES I SERVEIS 679,66

21 15320 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- OBRES I 
SERVEIS 

2.246,02

21 15320 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL –
OBRES I SERVEIS 

216,45

21 16100 12003 SOUS GRUP C1 – AIGUA 167,10

21 16100 12006 TRIENNIS - AIGUA 60,30

21 16100 12100 COMPLEMENT DESTÍ - AIGUA 91,62

21 16100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -AIGUA 174,31

21 16100 15000 PRODUCTIVITAT -AIGUA 5,31

21 16100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - AIGUA 123,07

21 16500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ENLLUMENAT 1.539,54

21 16500 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - ENLLUMENAT 162,15

21 16500 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL LABORAL -
ENLLUMENAT 

556,04

22 16220 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – DEIXALLERIA 378,85

22 16220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MEDI 
AMBIENT 

132,37

22 17000 12000 SOUS GRUP A1- MEDI AMBIENT 514,77

22 17000 12003 SOUS GRUP C1 – MEDI AMBIENT 167,10

22 17000 12006 TRIENNIS  - MEDI AMBIENT 82,49

22 17000 12100 COMPLEMENT DESTÍ – MEDI AMBIENT 371,98

22 17000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC- MEDI AMBIENT 557,58

22 17000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – MEDI AMBIENT 316,01

22 17000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – MEDI AMBIENT 2,82

22 17000 15000 PRODUCTIVITAT – MEDI AMBIENT 15,93

22 17000 15100 GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES –
MEDI AMBIENT 

6,96
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22 17000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – MEDI 
AMBIENT 

425,01

22 17100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORALS – MEDI 
AMBIENT 

99,00

22 17100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PARCS I 
JARDINS 

2.138,20

22 17100 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – PARCS I 
JARDINS 

57,13

22 17100 13100 LABORAL TEMPORAL – PARCS I JARDINS 297,44

22 17100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – PARCS I 
JARDINS 

768,79

22 17100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL –
PARCS I JARDINS 

115,58

23 16400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – CEMENTIRI 616,91

23 16400 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - CEMENTIRI 138,44

23 16400 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX -
CEMENTIRI 

213,16

30 43000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

1.379,66

30 43000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

3,33

30 43000 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL LABORAL –
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

422,31

30 43120 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MERCAT 5.278,07

30 43120 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - MERCAT 134,29

30 43200 13101 HORES EXTRAORDINÀRIES - TURISME 3,33

30 43200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL 
TEMPORAL - TURISME 

483,53

30 43200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL -
TURISME 

146,07

30 43300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES –
DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 

472,59

30 43300 16001 QUOTES SOCIALS – DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL 

143,19

31 33000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - CULTURA 856,95

31 33000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX –
CULTURA 

267,38

31 33210 12003 SOUS GRUP C1 - BIBLIOTECA 334,20

31 33210 12006 TRIENNIS - BIBLIOTECA 85,50

31 33210 12100  COMPLEMENT DESTÍ - BIBLIOTECA 183,24

31 33210 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - BIBLIOTECA 241,64

31 33210 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BIBLIOTECA 309,14

31 33210 15000 PRODUCTIVITAT -  BIBLIOTECA 10,62

31 33210 15100 GRATIFICACIONS - BIBLIOTECA 3,03

31 33210 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - 210,78
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BIBLIOTECA 

31 33210 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX -
BIBLIOTECA 

93,82

31 33220 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ARXIU 521,30

31 33220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ARXIU 157,50

31 33300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MUSEU 1.124,46

31 33300 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MUSEU 396,25

32 33800 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - FESTES 444,49

32 33800 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES - FESTES 25,21

32 33800 13100 LABORAL TEMPORAL - FESTES 295,42

32 33800 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - FESTES 137,28

32 33800 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL -
FESTES 

98,32

33 49100 12000 SOUS GRUP A1 - COMUNICACIÓ 257,38

33 49100 12006 TRIENNIS - COMUNICACIÓ 59,39

33 49100 12100 COMPLEMENT DESTÍ - COMUNICACIÓ 118,32

33 49100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - COMUNICACIÓ 106,65

33 49100 13000 RETRIBUCIONS – LABORAL FIX -
COMUNICACIÓ 

375,40

33 49100 15000 PRODUCTIVITAT - COMUNICACIÓ 5,31

33 49100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS -
COMUNICACIÓ 

133,48

33 49100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX -
COMUNICACIÓ 

114,30

33 49110 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – RÀDIO CANET 678,49

33 49110 13100 LABORAL TEMPORAL – RÀDIO CANET 238,07

33 49110 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – RÀDIO 
CANET 

203,09

33 49110 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL –
RÀDIO CANET 

70,96

33 92500 12003 SOUS GRUP C1 – COMUNICACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA 

167,10

33 92500 12005 SOUS GRUP AP – COMUNICACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA 

127,29

33 92500 12006 TRIENNIS – COMUNICACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA 

58,93

33 92500 12100 COMPLEMENT DESTÍ – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 

162,41

33 92500 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 

233,60

33 92500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – COMUNICACIÓ 
I ATENCIÓ CIUTADANA 

388,09

33 92500 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – COMUNICACIÓ 
I ATENCIÓ CIUTADANA 

2,27
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33 92500 15000 PRODUCTIVITAT – COMUNICACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA 

10,62

33 92500 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS –
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

189,22

33 92500 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX –
COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

117,69

40 23100 12001 SOUS GRUP A2 – BENESTAR SOCIAL 88,04

40 23100 12006 TRIENNIS – BENESTAR SOCIAL 31,92

40 23100 12100 COMPLEMENT DESTÍ – BENESTAR SOCIAL 46,81

40 23100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – BENESTAR 
SOCIAL 

158,78

40 23100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – BENESTAR 
SOCIAL 

1.905,66

40 23100 13100 LABORAL TEMPORAL – BENESTAR SOCIAL 1.239,79

40 23100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS –
BENESTAR SOCIAL 

88,14

40 23100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX –
BENESTAR SOCIAL 

576,96

40 23100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL –
BENESTAR SOCIAL 

432,15

41 33700 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - JOVENTUT 459,33

41 33700 16001 QUOTES SOCIALS  - LABORAL FIX –
JOVENTUT 

140,23

43 13000 12003 SOUS GRUP C1 – SEGURETAT 1.671,01

43 13000 12006 TRIENNIS – SEGURETAT 294,53

43 13000 12100 COMPLEMENT DESTÍ – SEGURETAT 801,64

43 13000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – SEGURETAT 3.084,05

43 13000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SEGURETAT 770,08

43 13000 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES – SEGURETAT 5,85

43 13000 15000 PRODUCTIVITAT - SEGURETAT 377,83

43 13000 15100 GRATIFICACIONS – SEGURETAT 113,46

43 13000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS –
SEGURETAT 

1.642,16

43 13000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX –
SEGURETAT 

230,29

43 13300 12003 SOUS GRUP C1 – ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 3.509,12

43 13300 12006 TRIENNIS – ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 487,40

43 13300 12100 COMPLEMENT DESTÍ – ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 

1.288,37

43 13300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 

4.195,19

43 13300 15000 PRODUCTIVITAT – ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 

773,09

43 13300 15100 GRATIFICACIONS – ORDENACIÓ DEL 
TRÀNSIT 

506,81
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43 13300 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS –
ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 

2.768,37

51 32000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EDUCACIÓ 481,27

51 32000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX -
EDUCACIÓ 

148,42

51 32300 12005 SOUS GRUP AP  - EDUCACIÓ 254,57

51 32300 12006 TRIENNIS - EDUCACIÓ 21,89

51 32300 12100 COMPLEMENT DESTÍ - EDUCACIÓ 120,72

51 32300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – EDUCACIÓ 187,37

51 32300 15000 PRODUCTIVITAT 10,62

51 32300 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS –
EDUCACIÓ 

175,58

51 32610 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EDUCACIÓ 920,98

51 32610 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX –
EDUCACIÓ 

275,35

52 34000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - ESPORTS 459,33

52 34000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- ESPORTS 140,23

52 34200 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES –
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

1.031,67

52 34200 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES –
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

9,81

52 34200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL 
TEMPORAL – INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

610,21

52 34200 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX –
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

340,17

52 34200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL –
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

201,89

    

   TOTAL 88.707,29
 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
   
12  92900  50000 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES 

IMPREVISTOS 
88.707,29 €

  
Total  88.707,29 €
 
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.  
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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. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que és una modificació de crèdit per suplement de 
crèdits. Al juliol es va aprovar un acord amb el qual s’aprovava l’increment de les 
retribucions del personal del sector públic en els pressupostos generals de l’Estat 
del 2018. Els empleats públics tenen tot el dret de gaudir d’aquests increments i 
l’equip de govern en l’elaboració dels pressupostos ja van consignar una aplicació 
pressupostària per aquestes contingències. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
s’han fixat que la modificació de crèdit són, la majoria, despeses de personal com 
ara triennis, complements i hores extres. Creuen que un petit percentatge no són 
previsibles, com per exemple les hores extres de la brigada. Potser sí que la gran 
majoria ho haurien de ser i es pregunten per què no s’havia previst així, ja que 
estan parlant de 88.000 euros no previstos. Potser és que se’ls escapa alguna cosa. 
 
La senyora Isart explica que per això van fer aquest fons de contingències, per 
poder fer front als pagaments de les despeses no previstes en aquest assumpte. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
l’import del capítol 1 de personal és més de 5 milions d’euros. El Ministeri els ha 
permès incrementar aquest capítol en un 1,50%, més un 0,25% d’increment 
salarial als treballadors i aquest increment s’ha de passar de sou, d’hores extres i 
de  complements. Per això el senyor Jiménez veu aquesta quantitat de 88.000 
euros. Aquests diners corresponen a l’1,5% d’increment de la massa salarial dels 
treballadors que els permet fer el pressupost general de l’Estat. No és que no 
estigués previst, és que fins que no s’aproven els pressupostos de l’Estat no es pot 
incrementar el sou dels treballadors. Per això van fer aquesta bossa de 
contingència. Aquests 88.000 euros corresponen a l’1,5% d’augment del sou dels 
treballadors. 
 
8.- INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL PREVISTES A LA LLEI 
DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT DE L'ANY 2018. 
 
Vist que en data 4 de juliol de 2018 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. 
 
Vist que l’article 18.dos d’aquesta llei, en relació a les despeses del personal al 
servei del sector públic, estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podrà experimentar un increment global superior al 1,5 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per 
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als dos període de comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a 
l‘antiguitat del mateix 
 
A més de l'anterior, s'estableix un altre increment, amb efectes de 1 de juliol de 
2018, del 0,25 per cent si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus 
constants el 2017 arribés o superés al 3,1 per cent.  A aquests efectes es 
considerarà l’estimació avançament del PIB de cada any publicada per l’Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
 
En data 13 de juliol de 2018 el consell de ministres ha adoptat l’acord pel que 
s’aprova l’increment de les retribucions del personal al servei del sector públic 
previst a l’article 18.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2018. 
 
Atès que en data 26 de juliol ha sortit publicades les retribucions dels empleats 
públics amb l’increment del 0,25% al web del Secretaria d’Estat de Pressupostos i 
Despeses del Ministeri d’Hisenda. 
 
Vist que en data 31 de juliol de 2018, la mesa general de negociació en matèries 
comunes va aprovar per unanimitat incrementar les retribucions del personal de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, en un 1,5 per cent amb efectes de 1 de gener de 
2018 i un increment addicional del 0,25 per cent més, amb efectes del dia 1 de 
juliol de 2018.  
 
Vist que en el pressupost municipal 2018 es va consignar al fons de contingència  
del capítol V de despeses, entre d’altres, l’import corresponent a l’increment d’un 
1,5 per cent del capítol 1 corresponent a tot l'any 2018 i d'un 0,25 per cent del 
capítol 1, corresponent al període juliol-desembre 2018, en previsió d’aquest 
possible augment retributiu. 
 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans i Organització. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, 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 virtut de tot el que s’ha exposat, de conformitat amb la proposta de la Regidoria 
delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar un increment del 1,5 per cent en el període de gener a juny de 
2018, i un increment del 1,75 per cent en el període de juliol a desembre de 2018 
en les retribucions dels empleats públics de l’Ajuntament del Canet de Mar en el 
conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials, conforme l’article 8 i 13 del Real 
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, i d’acord amb que s’estableix a l’article 18 de 
la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. 
 
SEGON.- Condicionar l’aplicació d’aquest increment retributiu a l’aprovació del 
corresponent suplement de crèdit del capítol 1 del pressupost municipal. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord al personal de l’Ajuntament i a les 
organitzacions sindicals. 
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Fer constar que, d’acord amb allò previst en les Bases 57 a 59 de les Bases 
d’execució del pressupost, aquest expedient s’ha fiscalitzat en els termes previstos 
en l’article 219.2 TRLHL i que estarà subjecte a control posterior mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria.  
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que la Llei de pressupostos generals de l’Estat del 
2018 preveu un increment de les retribucions del personal. No es pot incrementar 
més d’1,5%, i per al juliol s’estableix un altre increment del 0,25% si el PIB 
augmenta i se situa a més del 3,1%. En el marc de negociació amb els treballadors, 
es va aprovar aquest increment de les retribucions dels treballadors de 
l’Ajuntament de Canet, en un 1,5% amb efectes 1 de gener de 2018 i un increment 
addicional del 0,25%, amb efectes 1 de juliol de 2018, que és l’1,75% dels 
pressupostos de l’Estat. En el pressupost ja es va assignar un fons de contingència, 
però no s’ha pogut aplicar fins que no s’han aprovat els pressupostos generals de 
l’Estat. Creuen que l’equip de govern aposta i fa un esforç perquè els treballadors 
de l’Ajuntament tinguin unes retribucions justes conforme a la legalitat. 
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9.- SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT D’INCOACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ D’UN APARCAMENT SUBTERRANI A LA RIERA GAVARRA  
 
Antecedents 
 
En data 28 d’abril de 2005 l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb l’entitat 
Invermercury, SL un contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un aparcament subterrani a la Riera Gavarra. 
 
En data 31 de juliol de 2014, i donats els nombrosos incompliments contractuals en 
els que havia incorregut el concessionari, l’Ajuntament va incoar un expedient de 
resolució contractual. 
 
En particular, incoat el procediment de resolució, la proposta de resolució es va 
notificar a Bankia com a l’entitat prestatària del finançament de les obres de 
construcció de l’aparcament, a BBVA i que també es va notificar a Invermercury 
S.L. 
 
En data 30 de juliol de 2015 el Ple de l’Ajuntament va acordar resoldre el contracte 
de concessió per incompliment culpable del contractista, i elevar a definitiva la 
liquidació del mateix, notificant-se aquell acord tant a Invermercury, S.L., la 
concessionària, BANKIA com al BBVA.  
 
Posteriorment, i havent-se comprovat que constaven inscrits en el Registre de la 
Propietat embargaments com a càrrega de les places d’aparcament de rotació a 
favor de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per 
import de 67.924,11 euros i 24.352,76 euros, respectivament, i, en compliment 
dels articles 256 i següents del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de  les Administracions 
Públiques (TRLCAP) –aplicable per raons temporals- i per confirmar que el creditor 
hipotecari no tenia intenció de subrogar-se en el compliment de les obligacions 
contractuals de la concessió administrativa, l’Ajuntament, mitjançant acord del Ple 
de 26 de maig de 2016, va atorgar a l’ara recurrent, SAREB, un termini d’audiència 
de 10 dies, aprovant, alhora, l’import de les inversions a abonar al concessionari, 
que van quedar fixades en 76.680,15 euros, posant a disposició del creditor aquella 
quantitat per tal de declarar extingit el deute hipotecari que pogués existir sobre la 
concessió esmentada. 
 
Davant la notificació d’aquell darrer Acord municipal, SAREB va procedir a 
presentar-hi un recurs de reposició. 
 
Per acord de ple de data 26 de juliol de 2018 es va estimar parcialment el recurs de 
reposició interposat per SAREB contra els acords de ple de data 30 de juliol de 2015 
i 26 de maig de 2016, anul·lant-los i deixant-los sense efecte. Així mateix, es 
disposa que concorren dues causes de resolució del contracte i, en conseqüència, 
s’incoa el procediment de resolució per incompliment del contractista i per haver-se 
extingit la personalitat jurídica del concessionari, atorgant a SAREB un termini 
d’audiència de 15 dies hàbils.  
 
En data 9 d’agost de 2018, dins de termini, la representació de SAREB presenta 
escrit d’al·legacions en el qual manifesta l’interès en valorar la subrogació en la 
posició del concessionari, així com sol·licita la suspensió del procediment, en base a 
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l’article 22.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per tal de poder analitzar 
econòmicament la citada subrogació.  
 
Atès que el termini de caducitat de l’expedient en curs s’estableix en tres mesos i 
que es considera adequada la sol·licitud de suspensió del mateix per tal que la 
interessada pugui analitzar la viabilitat econòmica de la subrogació.  
 
Vist l’informe 011-2018, de data 7 de setembre, emès per Secretaria i Intervenció.  
 
Fonaments de dret 
 

- Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual es va a provar el Text 
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP) 

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

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i 
Educació, 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, i set abstencions dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni 
Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez Torres: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’interès manifestat per la SOCIEDAD DE 
GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. 
(SAREB) en valorar la possible subrogació del contracte de concessió d’obra pública 
per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la Riera Gavarra. 
 
SEGON.- Estimar la sol·licitud presentada per la SOCIEDAD DE GESTIÓN ACTIVOS 
PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB) en data 9 
d’agost de 2018 i, en conseqüència, suspendre el procediment de resolució del 
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un 
aparcament subterrani a la Riera Gavarra pel termini màxim dos mesos, a comptar 
des del dia següent al de la notificació del present acord.   
 
TERCER.- Advertir a SOCIEDAD DE GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB) que transcorregut el termini 
establert a l’apartat anterior, s’entendrà aixecada la suspensió sense la necessitat 
d’adoptar cap altre acord.    
 
QUART.- Notificar el present a SOCIEDAD DE GESTIÓN ACTIVOS PROCEDENTES 
DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB), a la resta d’interessats en el 
procediment, així com a qualsevol titular de drets o càrregues inscrites o anotades 
en el Registre de la Propietat sobre la concessió. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
l’Ajuntament ha estimat parcialment unes al·legacions de SAREB en l’acord pres en 
el Ple del 26 de juliol d’enguany, sobre l’expedient més que conegut de 
l’aparcament de la riera Gavarra. En aquell acord, es donava un període d’audiència 
de 15 de dies a SAREB perquè presentés el que considerés necessari. Dins d’aquest 
període, SAREB presenta un escrit on demana la suspensió d’aquest procediment, 
que té tres mesos de durada, per tenir temps d’estudiar sobre la concessió de 
l’aparcament. Per tant, amb aquest punt que avui es porta a aprovació es dona dos 
mesos de termini a SAREB per fer saber a l’Ajuntament si tenen alguna empresa a 
qui li interessi aquesta subrogació. Si no és així, es dona per entès que no tenen 
cap empresa interessada i, sense necessitat de prendre cap més acord, es 
continuarà amb el procediment endegat de tres mesos. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
és prou coneguda la postura del seu grup en aquest assumpte. Aposten per 
recuperar la gestió d’aquest aparcament i, per tant, estaven absolutament 
convençuts de votar en contra d’aquest punt. Quan van plantejar a la Comissió 
Assessora de votar en contra i no deixar aquest termini de dos mesos a SAREB, 
sinó a portar ja la concessió directament des de l’Ajuntament, els van explicar que 
hi ha un deute amb l’Ajuntament i que l’única possibilitat de cobrar aquest deute és 
que una empresa porti aquest concessió, encara que sigui per poc temps, han 
decidit canviar el sentit del seu vot i s’abstindran. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana que 
expliquin totes les despeses que suposa la tornada a la titularitat pública d’aquesta 
concessió. No cal que els ho contestin ara mateix, però sí que els agradaria saber 
aquestes dades i quina és la previsió de despeses que s’ha fet. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que a la Comissió Assessora van preguntar si s’havien reunit representants del 
govern municipal amb membres de la SAREB i se’ls va contestar que no, que 
només hi havia hagut una conversa telefònica entre els serveis econòmics de 
l’Ajuntament i la SAREB. Creuen que un assumpte d’aquesta importància requeria 
una reunió amb la SAREB i aixecar una acta d’aquesta reunió perquè en quedés 
constància i formés part de l’expedient. Sense això, no poden valorar l’interès de la 
SAREB per a la subrogació del contracte que es proposa en aquest punt de l’ordre 
del dia. D’altra banda, en la intervenció que van fer en el Ple passat sobre aquest 
assumpte, ja van manifestar que no és convenient que la situació en què es troben 
s’allargui massa, perquè a l’únic a qui afavoreix és al banc. Les decisions s’han de 
prendre valorant què és el millor per als usuaris i l’Ajuntament. Aquestes han de 
ser les prioritats. Per exemple, qui es farà càrrec de les despeses de manteniment 
que puguin anar sorgint en aquests dos mesos, l’Ajuntament o SAREB? De totes 
maneres, entenen que aquesta és una situació complicada i que és una herència del 
govern municipal de l’any 2005 i per això el seu grup municipal manté la proposta 
de col·laboració en tot allò que se’ls demani i que estigui a les seves mans, per tal 
de desencallar aquesta situació. 
 
El senyor Llovet explica que en primer lloc vol agrair les paraules del senyor 
Jiménez, ja que el govern vol trobar la millor sortida per a les arques municipals. 
En segon lloc, vol explicar les despeses generals que representa la recepció 
d’aquesta concessió per part de l’Ajuntament. Des que el van recuperar a 1 de juliol 
d’enguany, juntament amb tots els deutes que hi havia, també es tenen uns 
ingressos i unes despeses i des de l’1 de maig, que és quan es dissol l’empresa, 
l’Ajuntament cobra l’import de tots els concessionaris. També cobra els lloguers i 
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les places de rotació. S’ha obert un orgànic, que ja van explicar en el Ple anterior, 
on es van introduint tots aquests ingressos. A l’hora, també hi ha despeses, com el 
pagament dels treballadors; també hi ha una despesa anterior a recuperar la 
concessió, una inversió d’obres que es van dur a terme des de la brigada, 
juntament amb una empresa externa, que pujava gairebé 30.000 euros. Ara el que 
es farà serà una inversió en maquinària, ja que com ja saben, la maquinària que hi 
havia no permetia pagar amb targeta. Ara, la maquinària ja permetrà fer-ho. És 
evident que en dos mesos d’estiu que fa que han rebut la concessió no han pogut 
fer un estudi econòmic de tot l’any. Creuen que a l’estiu els ingressos cobreixen de 
llarg les despeses, però s’ha d’esperar a veure què passa durant els períodes de 
tardor i hivern, ja que entenen que la rotació dels mesos de juliol i agost no és igual 
a la dels mesos d’octubre i novembre, per exemple. Creuen, però, que hi ha un cert 
equilibri econòmic i, per tant, el poble no pagarà res. També és cert que des dels 
anys 2005-2006 fins al 2017 l’empresa deu gairebé 500.000 euros d’inversió que 
l’Ajuntament ha anat fent, sense recaptar res. Així, doncs, creuen que la situació 
actual és la millor possible i esperen que si no és SAREB qui ho liciti a uns tercers, 
sigui l’Ajuntament qui se’n pugui fer càrrec. Pel que fa a l’interès de SAREB, creu 
que han de fer cas a l’escrit d’al·legacions que ha presentat. Quan una empresa 
com SAREB demana la suspensió de l’expedient és perquè està estudiant si hi ha 
alguna empresa al mercat que se’n pugui fer càrrec. Des de l’any 2015 que han 
tingut contacte amb SAREB de manera presencial a l’Ajuntament i ara mantenen 
contacte telefònicament, ja que el que s’ha de negociar és ben poc. El que també 
és cert és que aquest assumpte té un caràcter molt marcat de provisionalitat. Si es 
fa una mica d’història, cal recordar que el 31 de juliol de 2014 es comença a incoar 
un expedient de resolució contractual. És a dir, aquesta provisionalitat no ve d’ara, 
ja que al 2014 ja es va començar a tramitar un expedient de resolució, però no es 
va fer correctament, la qual cosa és el que ha portat a aquesta provisionalitat que 
s’està patint ara. 
 
10.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL 
SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 
 
Per acord de ple de data 26 d’abril de 2018 es va aprovar l’expedient de 
contractació i els PCAP i PTP de la concessió de serveis per a la gestió de l’escola 
bressol municipal de Canet de Mar.  
 
Per acord de ple de data 26 de juliol de 2018 es va adjudicar el contracte a 
l’empresa Serveis d’educació No Formal, SL, amb CIF núm. B62752324. 
 
En data 30 d’agost de 2018, la Tècnica d’Educació, emet informe en el qual informa 
que “un cop acabat el període de preinscripció el passat 11 de maig i fins el 30 
d’agost de 2018 no s’ha pogut consolidar els nou grups que s’havia previst a l’oferta 
inicial de places per al curs 2018-2019 i per tant al plec tècnic. A data d’avui tenim 
consolidats 7 grups:  
 

- 1 grup d’infants de 0 a 1 anys 
- 3 grups d’infants de 1 a 2 anys 
- 3 grups d’infants de 2 a 3 anys 
- Previsió d’obrir un grup d’infants de 0-1 al gener 

 
Es constata una reducció de la demanda a les aules d’1 a 2 anys, que passarien de 
4 a 3 grups.” En conseqüència, conclou que és necessària reduir l’oferta de grups 
prevista a la licitació del contracte en un grup d’infants de 1 a 2 anys, com a 
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conseqüència de la reducció de la demanda d’infants d’aquestes aules, passant de 9 
grups totals a 8 grups, amb un total de 115 places.  
 
La clàusula XXXV, apartat segon, del plec de clàusules administratives particulars 
preveu: 
 

“2.De conformitat amb el que es disposa a l’art. 203 LCSP, es preveu la 
modificació del present contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb 
les condicions, abast i límits següents: 
 

 En el cas d’augment d’aules per l’increment d’alumnes matriculats a 
l’escola amb un màxim d’una aula per curs. L’increment de la retribució 
per part de l’Ajuntament en aquests casos serà el següent: 

 Aula de P0:17.200,00 €/any  
 Aula de P1:13.500.00 €/any 
 Aula de P2: 5.250,00 €/any 

 Per la disminució d’una aula per la davallada d’alumnes matriculats a 
l’escola. En aquest supòsit i donada la necessitat de fer front a les 
despeses ocasionades per l’adequació de l’estructura de personal a les 
noves necessitats del servei, no es disminuirà l’aportació municipal.” 

 
Atès que en data 4 de setembre d’enguany es va donar tràmit d’audiència a la 
mercantil Serveis d’Educació no Formal, SL, havent-se presentat en data 10 de 
setembre d’enguany amb número de registre d’entrada núm. 6553, l’acceptació de 
les modificacions de la reducció d’una aula. 
 
Vist l’informe favorable núm. 49/2018  emès per la secretària municipal en data 5 
de setembre d’enguany. 
 
Vist la conformitat de l’interventor municipal. 
 
Vista la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
conformitat amb la qual l’òrgan competent per aprovar la present modificació és el 
Ple de la Corporació. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió ordinària de data 20 de setembre 
de 2018, prèvia l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar 
favorablement a la incorporació d’aquesta proposta a l’ordre del dia del Ple. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i 
Educació, 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, quatre vots en contra 
dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i 
Esther Agulló Renau i dues abstencions dels regidors Toni Romero Carbonell i 
Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació del contracte de concessió del servei 
d’escola bressol municipal, consistent en  la reducció d’un grup d’infants de 1 a 2 
anys, passant de 9 a 8 grups. 
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SEGON.- Notificar a Serveis d’Educació no Formal SL, adjudicatari del contracte, el 
present acord i citar-lo per a la formalització de la modificació del contracte. 
 
TERCER.- Publicar l’esmentada modificació al perfil del contractant. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que es 
modifica el contracte que es va adjudicar el mes de juliol en el nombre de grups 
que  constava al contracte. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que en el Ple del 26 d’abril d’enguany es va proposar l’aprovació de l’expedient de 
contractació i el plec de clàusules del contracte  de concessió de l’escola bressol. El 
seu grup municipal no va aprovar aquest expedient, ja que el pla de viabilitat oferia 
certs dubtes quant a la rigorositat necessària en aquest tipus de concessions. Ara 
es presenta una modificació del contracte per a la reducció d’una aula sol·licitada 
per la concessionària, d’acord amb la clàusula 35 del contracte, que diu que en el 
cas de la disminució d’una aula no es disminuirà l’aportació municipal, cosa que vol 
dir que s’incrementa l’aportació de l’Ajuntament per cada alumne. Malgrat que s’ha 
de complir amb el que es va aprovar, el seu vot serà en contra d’aquesta proposta. 
 
El senyor Llovet explica que no és l’empresa qui demana aquesta modificació, sinó 
que és el mateix Ajuntament perquè, evidentment, la corporació no té cap control 
sobre la natalitat i la demografia del poble. Cada any hi ha unes dades 
demogràfiques i, per tant, el nombre d’aules no depèn només de la capacitat de 
l’escola bressol, sinó també de la demografia de Canet, que canvia constantment. 
Per aquest motiu hi ha un contracte que, excepcionalment, sabent que s’acosten 
períodes de baixada demogràfica, té una durada de dos anys, més un, més un de 
pròrroga, per poder modificar-lo i adaptar-lo a les necessitats que vinguin donades 
per la demografia del poble. I això és el que estan fent ara, modificar el nombre 
d’aules d’acord amb la preinscripció. 
 
El senyor Gregori comenta que, evidentment que l’Ajuntament no pot controlar la 
natalitat. L’únic que volia posar de relleu és que van veure que el pla de viabilitat 
no estava fet correctament. Van demanar que els expliquessin certs dubtes que els 
va generar aquest pla i no han rebut els aclariments a aquests dubtes. I el que és 
cert de tot plegat i que el senyor Llovet no li pot discutir és que el cost de 
l’Ajuntament per alumne es veurà incrementat. Això és el que ha dit en la seva 
intervenció, que el cost per alumne serà més alt. 
 
El senyor Llovet explica que si tenen dubtes sobre l’informe econòmic del plec de 
clàusules, intentaran fer-los arribar les respostes de part d’Intervenció i Secretaria. 
Per altra banda, és cert que quan es fa un contracte d’aquest tipus, s’ha de marcar 
un límit de protecció del cost, però també és cert que quan s’acaba el curs escolar, i 
el senyor Gregori n’és conscient perquè també ha estat a govern, hi ha una 
auditoria posterior en què s’equilibren les balances econòmiques, tenint en compte 
el nombre d’alumnes i les dades econòmiques. Així, doncs, igual que en altres anys 
han tingut excedents de 25.000 i 30.000 euros que s’han revertit en la mateixa 
escola bressol, quan s’acabi aquest curs escolar, malgrat que ara es mantinguin els 
pagaments inicials, en l’auditoria es veurà si hi haurà excedents. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Resum de les subvencions atorgades a les entitats esportives durant 
l’any 2017 
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El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, es dirigeix a 
la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 
per recordar-li que li havien demanat un resum de les subvencions de l’any 2017. 
El tècnic d’Esports els va enviar un document dilluns passat, però no estava 
complet i avui li ha tornat a demanar i els ha enviat un document Excel amb la 
informació. En aquest document no s’expliquen quins són els criteris que s’utilitzen 
per a aquestes subvencions. N’hi ha vuit, però no saben com es reparteixen. Han 
vist que hi ha diferents valoracions. Per exemple, hi ha una entitat de Canet força 
important que ha rebut uns 2.000 euros i després hi ha una persona individual que 
en rep 1.275. Per tant, els agradaria saber quins són els criteris de valoració per 
entendre aquesta discrepància, entre d’altres. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 
explica que dilluns dia 24, a petició del senyor Marc Jiménez, que és qui va 
demanar-ho el dia de la Comissió Assessora, es va enviar aquesta informació sobre 
les subvencions de l’any 2017. Si el senyor Jiménez o el mateix senyor Romero 
haguessin detectat que aquesta informació no acompanyava el que se’ls va enviar, 
ja que un error el pot tenir qualsevol, se’ls hauria enviat de seguida. De fet, però, a 
ella sí que li consta que es va enviar aquest annex, però s’havia d’arribar a l’últim 
correu enviat per poder-lo obrir. Ara bé, si realment aquesta documentació no es 
troba, és tan fàcil com respondre al moment el correu enviat, reclamant-la. De 
totes maneres, quan avui ho ha reclamat, automàticament se’ls ha enviat. Repeteix 
que qui va demanar aquesta informació va ser el senyor Jiménez, per tenir-la per 
avui mateix i va ser la senyora Tamayo qui va demanar al tècnic d’Esports que 
l’enviés de seguida perquè la tinguessin abans de la sessió. També recorda que els 
regidors poden anar en qualsevol moment a qualsevol tècnic i demanar qualsevol 
expedient. En aquest cas, si vol saber quins són els criteris que es van utilitzar per 
atorgar aquestes subvencions, el convida a anar a veure el tècnic d’Esports, que li 
explicarà exactament com es va fer el repartiment. També explica que l’any passat 
hi va haver un problema a l’hora d’atorgar les subvencions. Amb el criteris que es 
van marcar era molt difícil donar a les entitats que presentaven un o dos projectes, 
la quantitat que hi havia prevista. Per tant, si el senyor Romero estudia aquest 
expedient i el compara amb el d’altres anys veurà que hi ha una disminució en la 
subvenció, provocat per aquest sistema de criteris que no va ser prou encertat. Les 
entitats estaven acostumades a rebre sempre la mateixa subvenció i l’any passat 
aquesta quantitat depenia dels projectes que presentaven, cosa que hauria de ser 
normal, ja que són subvencions de caràcter competitiu, cosa que vol dir que una 
quantitat concreta de diners es reparteix en funció dels punts que guanya cada 
entitat que es presenta a la convocatòria. Per aquest any 2018, s’han tornat a 
modificar les bases i els criteris de puntuació, veient els problemes que hi va haver 
l’any passat. Es va fer una reunió amb totes les entitats i se’ls va explicar com 
aniria el repartiment. Totes els entitats, no només les esportives, han d’entendre 
que aquests diners es repartiran en funció dels projectes que portin a terme durant 
l’any. Això és el que se’ls va explicar i que el fet que rebessin la mateixa quantitat 
de diners sense tenir en compte les activitats que duien a terme ja s’havia acabat. 
 
El senyor Romero comenta que de les paraules de la senyora Tamayo se’n desprèn 
que tots els anys que es porta a Canet de Mar donant subvencions a les entitats 
esportives es feia malament i ara que la responsable és la senyora Tamayo, es fa 
bé. Segons la senyora Tamayo abans sempre es donava la mateixa quantitat de 
diners i això no és cert. Les subvencions es donaven en base a uns criteris i unes 
puntuacions, exactament igual que l’any 2017. L’únic que canvia el 2017 són els 
criteris i les puntuacions i ell li ha preguntat per aquests criteris, cosa que la 
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senyora Tamayo no ha respost. També li ha dit que no cal que li respongués avui, 
l’únic que volen és la informació per poder saber-la i estudiar-la. 
 
La senyora Tamayo comenta que considera que ja li ha contestat. Li ha dit que les 
bases estan publicades i que l’expedient està a la seva disposició per anar-lo a 
consultar. Si no vol anar a veure l’expedient, li diu al senyor Romero que li demani 
per escrit i li faran arribar la informació. En cap moment ha dit que abans del 2017 
s’hagués fet malament, simplement ha dit que ara es fa de manera diferent. Es va 
canviar l’any passat i es va veure que no era la millor forma de fer-ho. L’any passat 
es va fer una convocatòria per a totes les entitats, no només per a les esportives, i 
això va produir força problemes. Aquest any, des d’Esports es va demanar tenir uns 
criteris complementaris diferents perquè no tinguessin els problemes que havien 
tingut l’any passat. 
 
2.- Expedient de compra del centre parroquial 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta com 
evoluciona l’expedient de compra del centre parroquial. No saben si ja s’ha comprat 
o encara no i en el cas que s’hagi comprat, entenen que també hi ha d’haver una 
rehabilitació de l’edifici i això pot significar que Canet es quedi sense teatre durant 
un temps. Els agradaria saber si des de l’equip de govern s’ha fet alguna previsió 
d’aquest problema. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que de 
moment no s’ha comprat. Estava previst dur-la a terme divendres dia 21 de 
setembre a les 11.00 hores, però no es va fer perquè a última hora el notari els va 
dir que mancava un paper, un certificat. 
 
3.- Presentació del POUM a la població de Canet 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
es va convocar una reunió per parlar del POUM i després es devia desconvocar, 
però no es va fer saber prou bé perquè hi va haver gent que hi va anar. Demana 
què va passar. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
durant l’estiu van penjar al web municipal tota la informació sobre el POUM, les 
al·legacions, les respostes i tota la documentació provisional. Inicialment, tenien 
previst fer una presentació del document al mes de setembre, però es van trobar 
que coincidia amb la presentació dels pressupostos participatius i van decidir fer els 
pressupostos al mes de setembre i esperar a tenir la versió definitiva del POUM per 
presentar-lo. El que va passar és que es va treure d’un lloc però no d’un altre de la 
pàgina web. Es disculpa per l’error. 
 
4.- Trasllat dels usuaris de la Fundació Els Garrofers 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
els agradaria preguntar sobre la Fundació Els Garrofers a l’Àrea de Benestar Social, 
Gent Gran i Règim Intern. Com està el tema del trasllat, ja que com que encara no 
han tingut una convocatòria del Patronat, no saben la situació dels usuaris. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que demà o dilluns rebran la convocatòria de la reunió 
del Patronat, perquè ja ho té el secretari i és farà el dia 8 d’octubre a les 6 de la 
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tarda. En l’última reunió d’aquest organisme es va acordar fer el trasllat dels 
usuaris com la directora considerés necessari. El dia 20 d’agost es va acordar el 
trasllat dels usuaris de les dues casetes més vulnerables per si plogués. Es van 
traslladar a un altre centre al Pla d’en Boet a Mataró, un espai de la Generalitat que 
els el cedeix gratuïtament. Esperen començar les obres en breu. 
 
5.- Publicitat dels pressupostos participatius 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
des del seu punt de vista, pel que fa als pressupostos participatius, quan han 
assistit a diferents reunions per parlar d’aquest assumpte, es va dir que es faria 
publicitat d’un acte de presentació per poder informar la gent. També es va explicar 
que es posarien cartells al carrer on s’anunciaria aquesta informació. Però només 
van rebre un correu electrònic un divendres a la tarda, convocant-los pel dilluns 
següent. Si al seu grup, que és dins l’Ajuntament, els va arribar amb tres dies 
d’antelació, creuen que la gent no es va ni assabentar d’aquest acte. Demana 
l’opinió de l’Àrea respecte a aquest assumpte. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 
i Noves Tecnologies, explica que per fer la publicitat de la presentació dels 
pressupostos participatius es va fer una notícia al web municipal i uns cartells que 
es van penjar quinze dies abans per tot el poble, tot i que hauria de mirar les dates 
de quan es van penjar aquests cartells, però el que sí que pot assegurar és que es 
van penjar per tot el poble. Als grups municipals es va enviar un correu electrònic 
el divendres anterior perquè tots els partits polítics estaven dins les comissions dels 
pressupostos participatius i era evident que estaven convidats a la presentació. En 
certa manera, des del mes de juny ja sabien que hi hauria aquesta jornada de 
presentació el 17 de setembre. Van considerar que es tindria més present si es feia 
el divendres anterior que no pas quinze dies abans, però potser sí que per 
qüestions d’agenda no va ser el millor. Pel que fa a la població en general, en va 
estar assabentada com a mínim quinze dies abans. Respecte a la fase de votacions, 
s’ha fet un altre cartell i una pancarta que està penjada a la plaça de la Llenya que 
també anuncia que ara està en marxa aquesta fase. També hi ha una notícia a la 
pàgina web, a través de la qual es pot votar. També s’han fet uns fulletons on 
s’explica que han rebut 378 propostes i és un petit resum del que es va dir a la fase 
de presentació. Recorda que fins al 21 d’octubre es poden votar les diferents 
propostes que també estan explicades en aquest fulletó. Aclareix que la pancarta a 
la plaça de la Llenya es va penjar després de la Fira Modernista, perquè van 
considerar que no era adequat posar-la si s’havia de fer la Fira. També comenta 
que el dia anterior ja ha hi hagut 660 persones que han votat. Considera que és 
una molt bona xifra per ser la primera setmana de votacions. Han vist que hi ha 
moviments, que les persones que han fet alguna proposta n’estan fent campanya a 
favor, per exemple. Per acabar la seva intervenció, vol agrair al grup municipal del 
PP la seva aportació perquè sí que ha assistit a les comissions de seguiment que 
s’han anat duent a terme.  
 
6.- Valoració de la Fira Modernista d’enguany 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, demana a la 
senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Sanitat, 
que faci una valoració de la Fira Modernista. Potser s’està esgotant una forma 
d’atraure la gent, si bé és cert que hi ha hagut actes puntuals que han tingut molt 
èxit, com per exemple les tapes i des del seu grup municipal els proposen que això 
s’instauri un cop al mes. Ara bé, creuen que en un conjunt l’assistència ha baixat. 
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Potser ha arribat el moment d’innovar la Fira amb altres propostes. Insisteix en el 
fet que aquesta és la seva percepció, ja que no tenen les dades reals. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i 
Sanitat, explica que aquest any han augmentat molt els visitants de la Fira 
Modernista. S’ha comprovat per part del responsable del PAU, el Pla 
d’Autoprotecció, i també per part de la Policia Local, persones i serveis que estan 
acostumats a comptabilitzar si un esdeveniment d’aquestes característiques té una 
afluència més gran o més petita que l’any anterior. Segons les dades de la Policia 
Local, sembla ser que s’ha passat, de llarg, dels 30.000 visitants. En moments 
puntuals era difícil, fins i tot, poder aparcar el cotxe en algun dels pàrquings que 
havien habilitat per a la Fira. Amb això vol dir que un dels problemes que tenen per 
a la propera fira no és com atraure gent, sinó que serà fer infraestructures o 
adaptar espais perquè tothom que vingui pugui aparcar i quedar-se a visitar-la. 
Explica que el que també van ser un èxit les rutes. Tenien un nombre de rutes 
programades i es van haver d’augmentar, fins i tot va fer falta augmentar rutes en 
castellà, per estrangers que parlaven castellà, i rutes parlades en anglès. Pel que fa 
a l’activitat de les tapes a la Plaça Mercat, des que van començar a fer-les, s’ha 
anat a més i l’any passat ja es van plantejar de fer-ho més cops a l’any, fins i tot 
un cop al mes. Ara bé, als paradistes de la plaça no els anava bé fer-ho un cop al 
mes, van intentar fer-ho cada trimestre i tampoc no els va anar bé. Sembla, però, 
que aquest any han arribat a un acord de fer-ho dos cops a l’any, un per la Fira 
Modernista i l’altre pels voltants de la Festa Major. 
 
7.- Preguntes sobre la modificació del conveni laboral de la Policia Local 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que en el Ple del mes de juny es van fer una sèrie de preguntes a la senyora 
alcaldessa, referents al punt de l’ordre del dia en què es proposava modificar el 
conveni laboral amb la Policia Local. Van preguntar la causa per la qual es van 
reduir el nombre d’hores de disponibilitat de la Policia Local i també si es podia 
confirmar si l’import de disponibilitat no varia i el nombre d’hores disminueix, es 
produeix un increment del 50% en el preu de l’hora que s’atribueix. La senyora 
alcaldessa va manifestar que no ho podia contestar en aquell moment i que ho faria 
per escrit, però a dia d’avui no han rebut cap resposta i demana quan té previst 
fer-ho. 
 
La senyora alcaldessa explica que és cert que el senyor Gregori va demanar 
aquesta informació al mes de juliol, però la persona que havia de preparar aquesta 
informació ha fet vacances durant el mes d’agost. Per tant, abans del proper Ple, el 
senyor Gregori rebrà aquesta informació. 
 
En aquest moment, i quan són les 21.18 hores, el senyor Marc Jiménez Torres, 
portaveu del grup de la CUP, s’excusa a l’alcaldessa perquè ha d’abandonar la 
sessió. 
 
8.- Valoració de la implementació de les noves mesures de neteja i 
recollida d’escombraries 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i 
Agricultura, fa uns mesos els va explicar una sèrie de mesures que 
s’implementaven des de l’Àrea per millorar la neteja del poble. Un cop passats 
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aquests mesos, li demana que expliqui com veu el resultat de la implementació 
d’aquestes mesures. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que, com ja han dit, ja fa uns mesos que es va fer la delegació del contracte 
de neteja i recollida d’escombraries al Consell Comarcal del Maresme. Lògicament, 
el resultat d’un canvi d’aquestes característiques no es veu d’avui per demà. Hi ha 
hagut canvis de personal i també de màquines, la qual cosa és més lent del que els 
agradaria, ja que aquesta maquinària no és una cosa que s’aconsegueix al moment, 
sinó que s’adquireixen sota comanda. Ara ja ha arribat la baldejadora, que segur 
que la gent ja l’ha vista. Ara bé, no n’han volgut fer-ne publicitat perquè els 
agradaria fer-ho tot de cop. És a dir, com que estan esperant que arribin 
l’escombradora i l’aspiradora a finals del mes d’octubre, esperaran a tenir-les aquí 
per fer la presentació. Amb aquesta maquinària nova, es farà una nova planificació 
de la neteja del poble. De fet, ja han fet diverses reunions amb l’empresa per 
començar a parlar-ne. Quan tinguin la planificació enllestida convidarà els membres 
de l’oposició per presentar-la. Hi haurà punts en els quals es duplicarà la freqüència 
de la neteja, però abans d’explicar res més prefereix preparar aquesta planificació i 
convidar-los perquè la puguin veure. 
 
9.- Expedient de compra del centre parroquial 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que la setmana anterior es va anunciar la compra del centre parroquial, però 
sembla ser que el divendres aquesta operació no es va dur a terme. El mes 
d’octubre de l’any 2016, quan el grup municipal del PDeCAT encara era a govern, 
aquesta operació semblava encarrilada i que s’havia arribat a un acord amb el 
Bisbat i no entenen què pot haver passat durant aquest temps. Demana que 
expliqui en quina situació es troba aquest assumpte. Per acabar, comenta que no 
deixa de ser paradoxal que tot i que el partit majoritari del govern s’erigeix sovint 
com a garant de la cultura, per primera vegada a la història Canet no té teatre. 
Creuen, amb tota la modèstia, que potser cal una millor gestió i una menor 
gesticulació pel que fa a la cultura. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquest expedient comença cap als mesos d’octubre o novembre de l’any 2016, 
quan el Bisbat comunica a l’Ajuntament que o bé compra l’edifici o el tanquen. 
Davant d’això, es va veure que aquesta podria ser la possible solució al projecte 
inicial de reforma de l’Odèon, en el qual es plantejava fer dues sales, cosa que 
s’aturava moltíssim i el desdibuixava com a edifici patrimonial. Per tant, la compra 
del centre permetia ubicar-hi una sala petita i fer-ne només una de gran a l’Odèon. 
Això va suposar fer un canvi de projectes i aquí va venir la primera demora. S’havia 
de canviar el projecte inicial de l’Odèon de dues sales, per un altre que només en 
preveiés una. Quan es té a punt, calen dos informes, un de tècnic d’Urbanisme i un 
altre de Cultura, que autoritzin la compra venda directa del centre parroquial, cosa 
que s’havia de justificar. Tots aquests documents es van haver de presentar a 
Governació, que és qui ha d’autoritzar aquesta compra venda directa. I aquí hi ha 
una altra demora. Després també s’ha patit una altra demora en l’expedient, que és 
la inscripció al registre de la propietat, ja que no es compra tota la finca, sinó que 
només se’n compra una part. Per això, la segregació i la inscripció d’aquesta 
segregació al registre encara ho ha demorat més. I per si no n’hi hagués prou, 
finalment, hi ha hagut una altra demora, perquè al mes d’agost no s’ha pogut 
signar per qüestions d’agenda, i quan es preveia poder fer-ho a primers de 
setembre, s’ha acabat per agendar-ho a finals de mes. Està d’acord amb tothom 
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que no pot ser que Canet no tingui un teatre i així ho van fer saber a la 
subdelegada del govern quan van anar a fer una reunió per demanar una subvenció 
de l’1,5% cultural que atorga el Ministeri de Foment per a edificis patrimonials. En 
el cas de Canet aquesta subvenció pujaria uns 800.000 euros i li van deixar ben 
clar que el que en un altre poble seria una pena, que Canet no tingui teatre és una 
vergonya, ja que els que tenen memòria i han nascut aquí, encara recorden que als 
anys 80 Canet tenia quatre sales i ara no en té cap. Així, doncs, la urgència de 
recuperar una sala no pot ser més evident. La recuperació del centre parroquial ha 
de ser imminent, perquè hi ha una associació més que centenària que hi fa 
activitats, perquè l’Ajuntament també hi fa activitats i perquè està segur que 
moltes altres entitats municipals utilitzaran aquest espai. És un espai vital que cal 
recuperar. A continuació, el senyor Llovet explicarà l’assumpte de les obres. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que un 
cop comprat l’edifici s’hauran de fer obres. Així, doncs, el primer problema jurídic 
en què s’han trobat és si es poden fer contractacions i projectes d’un espai que 
encara no és municipal. Per tant, en aquest disjuntiva, l’Ajuntament està en el punt 
de poder licitar el projecte de les obres del centre. Es parteix d’una documentació 
elaborada per l’arquitecta i l’enginyera municipals, conjuntament amb un informe 
elaborat per la Diputació, per veure quina seria la mínima rehabilitació del centre 
que els permetés tenir un teatre en condicions, que compleixi la normativa vigent. 
Comenta que allà on algú diu que Canet passarà a no tenir cap teatre, el senyor 
Llovet diu que en poc temps, Canet passarà de no tenir cap teatre homologat a 
tenir-ne dos al servei de la població. El que ha passat és que en 25 anys el partit 
del senyor Llovet no ha manat i no han pogut construir el teatre. Ja sap que hi ha 
gent que voldria que continuessin sense construir-lo, però ells el construiran i Canet 
tindrà dos teatres, tots dos homologats, al servei de tot Canet i de totes les entitats 
del poble. El senyor Llovet explica que la Diputació invertirà 200.000 euros en 
aquesta rehabilitació inicial. És cert que durant uns mesos haurà d’estar tancada 
l’única sala on es podien fer representacions, però la contraprestació és la de 
sempre. Quan es té un edifici fet malbé i s’arranja, per poder fer les obres s’ha de 
tancar. Després però tens l’edifici nou i en condicions. 
 
El senyor Marín puntualitza al senyor Llovet que no és cert que el partit d’ERC no 
hagi manat durant 25 anys. També comenta que el futur no es pot preveure i dir 
que Canet tindrà dos espais culturals ho troba agosarat. Sí que es pot dir que és la 
voluntat del govern tenir dos espais culturals, però s’ha de tenir present que d’aquí 
a uns quants mesos hi torna a haver eleccions municipals. Fa quatre anys el grup 
municipal d’ERC va vendre que es tindria l’Odèon i de moment no està i ara venen 
que compraran el centre parroquial, però de moment ni s’ha adquirit. Considera 
que està molt bé prometre coses per guanyar les eleccions, però després aquestes 
coses s’han d’executar. La realitat és dura i pura i mostra que ara mateix Canet no 
té cap espai cultural. 
 
El senyor Llovet comenta que fa 40 anys que s’ha restablert la democràcia i el que 
ell ha dit és que d’aquests anys, durant 25, ERC no ha manat i durant els pocs anys 
que va manar és quan es va comprar l’edifici de l’Odèon i es va començar a 
rehabilitar i no es va poder tirar endavant per un llastimós accident. El seu grup ho 
va intentar el primer cop i ho tornaran a intentar un segon cop i li ben assegura que 
abans d’acabar l’any volen tenir l’obra del teatre de l’Odèon licitada, de la mateixa 
manera que també volen tenir licitada l’obra del teatre del centre parroquial. No 
estan venent fum, sinó que és una realitat. D’ençà que són a govern han invertit 
més de 600.000 euros en l’Odèon; en el pressupost d’aquest any hi ha 1.172.000 
euros per aquest projecte i abans d’acabar l’any licitaran l’obra sencera. 



Ref: S/iu 

66 
 
 

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 

 
El senyor Marín explica que el senyor Llovet té raó quan diu que quan eren a 
govern van comprar l’edifici, però s’ha oblidat de comentar un petit matís i és que 
no tenien finançament per fer-ho, igual que ara, que tampoc tenen el finançament. 
Potser també donaran la culpa a l’aplicació de l’article 155, però la realitat és que 
ara Canet no té cap espai cultural i les voluntats són molt bones, però de moment 
aquest espai no hi és. Demana que prometin allò que poden fer, ja que, repeteix, 
en el seu moment no tenien el finançament per fer el que van fer i ara tampoc no el 
tenen. És un matís important que la ciutadania ha de conèixer. 
 
El senyor Llovet explica que els números no deuen ser el fort del senyor Marín. 
Explica que la licitació del projecte de l’Odèon serà de 3.200.000 euros, dels quals 
ara ja en tenen 1.172.000 per al 2018 i licitaran tota l’obra sencera. De la mateixa 
manera que quan van entrar al govern hi havia 9.000.000 d’euros de deute i ara és 
a 3.000.000, durant l’any 2019 i el 2020 hi haurà suficients diners al pressupost. 
Ara mateix estan treballant el pressupost per a l’any 2019, que ja rebran de mans 
del regidor d’Hisenda i veuran que aquest govern planifica les coses per poder 
pagar la totalitat de l’obra. I si d’aquests 3 milions se n’ha de posar un de préstec, 
es demanarà en préstec, de la mateixa manera que dels 9 milions de deute han 
pogut rebaixar-ho a 3 i s’han estalviat 6 milions de deute. 
 
10.- Cessió de la caseta del conserge de l’Escola de Teixits 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que a principis de mandat, la senyora alcaldessa, aprofitant la seva influència a la 
Diputació de Barcelona com a diputada, es va assolir la cessió de la caseta del 
conserge de l’Escola de Teixits. Tot i la seva proposta d’una ajuda de la Diputació a 
destinar-hi 50.000 euros, aquesta proposta no va prosperar i es van destinar 
35.000 euros per aquesta finca i, almenys aparentment, no es veu que el poble 
pugui gaudir d’aquest espai. Pregunta si se sap a què es destinarà aquest edifici. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquesta caseta s’ha d’adaptar i reformar perquè 
sigui un espai polivalent per a les entitats. Ara s’ha aconseguit signar un conveni de 
cessió d’ús per a 20 anys amb la Diputació i no per 4, que era el que s’havia 
aconseguit inicialment. Ara sí, doncs, que invertiran diners públics en aquesta casa 
per adaptar-la, ja que durant 20 anys serà un espai per a les entitats del poble. 
 
11.- Trasllat dels usuaris de la Fundació Els Garrofers 
 
La senyora Esther Agulló Renau, regidora del grup municipal del PDeCAT, demana a 
la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran 
i Règim Intern, en quin punt es troba el problema que hi ha amb l’edifici de la 
Fundació Els Garrofers. Es van assabentar que es va fer un trasllat dels usuaris, 
però com que no s’ha convocat cap reunió del Patronat no en tenen la seguretat. 
Per això aprofita aquest Ple perquè els expliquin com està aquest assumpte. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, ha contestat aquesta pregunta en el torn del senyor Toni 
Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:50 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
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