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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 
DE NOVEMBRE 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: extraordinari 
Hora que comença: 20:30 hores 
Hora que acaba: 21:13 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 inicial modificació del pressupost 41/2018 de suplement de crèdit 
2. Aprovació inicial de la modificació del pressupost 43/2018 de crèdit 
extraordinari 
3. Aprovació inicial modificació Bases d’Execució Pressupost 2018 
4. Aprovació increment del 0,3% del complement específic personal segons 
previsió de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 2018 
5. Aprovació inicial del “Projecte bàsic i executiu per la supressió de barreres 
arquitectòniques a l’escola Misericòrdia de Canet de Mar” 
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6. Aprovació conveni de la delegació de competències al Consell Comarcal del 
Maresme en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics 
abandonats 
7. Aprovació de l’addenda al conveni de la delegació de competències al Consell 
Comarcal del Maresme per a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD 
social i SAD dependència) 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 
gràcies a la feina dels tècnics. A continuació, dona pas al primer punt de l’ordre del 
dia. 

 
1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 41/2018 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. 41/2018, de modificació de crèdits en la modalitat de suplement 
de crèdit. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, el qual es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i l’article 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent, vist l’expedient 
referit en la capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, interventor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME MOC 
NÚM. 183/2018 

 
Assumpte: Suplement de crèdit, increment del 0,3% 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit, 
núm. 41/2018, acompanyat de la corresponent memòria justificativa. 
 
“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: 
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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 
 
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, diu 
que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 per cent de la massa salaria, 
per entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions 
equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de 
pensions. A les administracions en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017, 
aquest increment addicional podrà arribar al 0,3 per cent. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, es troba en situació de superàvit pressupostari, 
segons informació emesa per l’interventor municipal. 
 
Atès que l’import  del 0,3% de la massa salarial del 2018, s’estableix en 15.249,75 € 
 
Atès que en negociació amb els representats dels treballadors, en data 8 de novembre 
de 2018, es va acorda establir un increment lineal a tots els treballadors. 
 
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 aquest increment, dins l’exercici 2018 i que en 
l’elaboració del pressupost es va 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 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -SERVEIS GENERALS 399,62 
11 92000 13000 PERSONAL LABORAL FIX – SERVEIS GENERALS 166,8 
11 92000 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL – SERVEIS 

GENERALS 166,8 

11 92000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SERVEIS 
GENERALS 119,89 

11 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – SERVEIS 
GENERALS 50,04 

11 92000 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – SERVEIS 
GENERALS 50,04 

12 93400 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – SERVEIS ECONÒMICS 392,67 
12 93400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SERVEIS ECONÒMICS 83,4 
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12 93400 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SERVEIS 
ECONÒMICS 117,8 

12 93400 16001 QUOTES SOCIALS –PERSONAL LABORAL FIX -
SERVEIS ECONÒMICS 25,02 

13 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – RÈGIM INTERN 83,4 
13 92000 13100 LABORAL TEMPORAL – RÈGIM INTERN 83,4 
13 92000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – RÈGIM INTERN 25,02 
13 92000 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – RÈGIM 

INTERN 25,02 

14 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INFORMÀTICA 83,4 
14 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - INFORMÀTICA 25,02 
15 92400 13000 PERSONAL LABORAL – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 83,4 
15 92400 16001 QUOTES SOCIALS – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 25,02 
20 15100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – URBANISME 500,4 
20 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – URBANISME 166,8 
20 15100 13100 LABORAL TEMPORAL - URBANISME 83,4 
20 15100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS -URBANISME 150,12 
20 15100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - URBANISME 50,04 
20 15100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – 

URBANISME 25,02 

21 15320 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – VIA PÚBLICA 1.417,80 
21 15320 13100 LABORAL TEMPORAL – OBRES I SERVEIS 83,4 
21 15320 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- OBRES I SERVEIS 425,34 
21 15320 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – OBRES I 

SERVEIS 25,02 

21 16100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -AIGUA 83,4 
21 16100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - AIGUA 25,02 
21 16500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ENLLUMENAT 333,6 
21 16500 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL LABORAL - 

ENLLUMENAT 100,08 

22 16220 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – DEIXALLERIA 83,4 
22 16220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MEDI AMBIENT 25,02 
22 17000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC- MEDI AMBIENT 298,85 
22 17000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – MEDI AMBIENT 83,4 
22 17000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – MEDI AMBIENT 89,66 
22 17000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORALS – MEDI AMBIENT 25,02 
22 17100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PARCS I JARDINS 500,4 
22 17100 13100 LABORAL TEMPORAL – PARCS I JARDINS 38,22 
22 17100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – PARCS I 

JARDINS 150,12 

22 17100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – PARCS I 
JARDINS 11,47 

23 16400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – CEMENTIRI 166,8 
23 16400 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - CEMENTIRI 50,04 
30 43000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 250,2 

30 43000 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL LABORAL – 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 75,06 

30 43120 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MERCAT 83,4 
30 43120 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - MERCAT 25,02 
30 43200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL TEMPORAL - 

TURISME 83,4 

30 43200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL - TURISME 25,02 
30 43300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – DESENVOLUPAMENT 

EMPRESARIAL 83,4 

30 43300 16001 QUOTES SOCIALS – DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL 25,02 

31 33000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - CULTURA 166,8 
31 33000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – CULTURA 50,04 
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31 33210 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - BIBLIOTECA 166,8 
31 33210 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BIBLIOTECA 83,4 
31 33210 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - BIBLIOTECA 50,04 
31 33210 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - BIBLIOTECA 25,02 
31 33220 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ARXIU 104,25 
31 33220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ARXIU 31,28 
31 33300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MUSEU 288,42 
31 33300 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MUSEU 86,53 
32 33800 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - FESTES 83,4 
32 33800 13100 LABORAL TEMPORAL - FESTES 83,4 
32 33800 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - FESTES 25,02 
32 33800 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL - FESTES 25,02 
33 49100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - COMUNICACIÓ 83,4 
33 49100 13000 RETRIBUCIONS – LABORAL FIX - COMUNICACIÓ 83,4 
33 49100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - COMUNICACIÓ 25,02 
33 49100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - COMUNICACIÓ 25,02 
33 49110 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – RÀDIO CANET 111,2 
33 49110 13100 LABORAL TEMPORAL – RÀDIO CANET 55,06 
33 49110 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – RÀDIO CANET 33,36 
33 49110 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – RÀDIO 

CANET 16,52 

33 92500 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 156,37 

33 92500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 83,4 

33 92500 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – COMUNICACIÓ 
I ATENCIÓ CIUTADANA 46,91 

33 92500 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 25,02 

40 23100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – BENESTAR SOCIAL 31,27 
40 23100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – BENESTAR SOCIAL 333,6 
40 23100 13100 LABORAL TEMPORAL – BENESTAR SOCIAL 375,29 
40 23100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – BENESTAR 

SOCIAL 9,38 

40 23100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – BENESTAR 
SOCIAL 100,08 

40 23100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – 
BENESTAR SOCIAL 112,59 

41 33700 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - JOVENTUT 83,4 
41 33700 16001 QUOTES SOCIALS  - LABORAL FIX – JOVENTUT 25,02 
43 13000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – SEGURETAT 562,95 
43 13000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SEGURETAT 166,8 
43 13000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SEGURETAT 168,89 
43 13000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – SEGURETAT 50,04 
43 13300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – ORDENACIÓ DEL 

TRÀNSIT 1.744,45 

43 13300 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – ORDENACIÓ 
DEL TRÀNSIT 522,73 

51 32000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EDUCACIÓ 83,4 
51 32000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - EDUCACIÓ 25,02 
51 32300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – EDUCACIÓ 250,2 
51 32300 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – EDUCACIÓ 75,06 
51 32610 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – EDUCACIÓ ADULTS 166,8 
51 32610 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 

EDUCACIÓADULTS 50,04 

52 34000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - ESPORTS 83,4 
52 34000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- ESPORTS 25,02 
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52 34200 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 250,2 

52 34200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL TEMPORAL – 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 166,8 

52 34200 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 75,06 

52 34200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 50,04 

          
TOTAL  

 
    15.249,75 

 
5.- Finançament de la modificació 
 
La modificació es finança amb (marcar amb una “x”): 
 

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

quals són reduïbles sense pertorbació del servei 
 Nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en 

algun concepte del pressupost corrent (**) 
 Operacions de crèdit, en el cas de crèdits per despeses d’inversió 
 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.” 

 
6.- 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 15.249,75 € 
   
Total  15.249,75 €

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

 
7.- Nous o majors ingressos 
(omplir únicament si en l’apartat 3 s’ha marcat “c”) 
 
Els nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos 
en el pressupost corrent són: 

 
Pressupost d’ingressos 
Altes     
Aplicació Descripció Previsions 

inicials (a) 
Recaptació 
líquida (b) 

Diferència 
positiva (b)-
(a) 

     
     
Total     

 

X 
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       Qui subscriu aquesta memòria declara que la resta d’ingressos no finalistes del pressupost 
corrent es venen recaptant amb normalitat. 
 
 
 
 
8.- Compliment dels requisits per acudir a finançament de l’art.177.5 TRLHL 
 
(marcar amb una “x”, si en l’apartat 3 també s’ha marcat l’opció “e”) 
 
          D’acord amb allò previst en l’article 177.5 del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, en el cas de crèdits 
extraordinaris o suplements de crèdit per finançar noves o majors despeses, per 
operacions corrents, que s’hagin de finançar amb recursos provinents d’operacions de 
crèdit, qui subscriu aquesta memòria declara que: 
 
     a)Les despeses projectades són necessàries i urgents 
    b)Els mitjans de finançament previstos en l’article 177.4 TRLHL són insuficients.” 
 
II. CONSIDERACIONS 
 
Primer.- La normativa aplicable als expedients de suplements de crèdits ve 
fonamentalment definida per: 
 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora 

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

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

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

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

- Bases d’execució del pressupost vigent, articles 10 a 14. 
 
Segon.- En data 13 de novembre de 2018, la tècnica de recursos humans, presenta la 
memòria justificativa de la modificació de crèdits. 
 
Tercer.- L’Alcaldessa, mitjançant Provisió d’incoació, de 14 de novembre, va aprovar 
l’inici de l’expedient de modificació de crèdits 41/2018, de suplement de crèdits finançat 
amb operacions de crèdit. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- 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. 
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- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit per a despeses d'inversió podran 
finançar-se, a més de amb els recursos indicats a l'apartat anterior, amb els 
procedents d'operacions de crèdit.  

 
L’import de la modificació pressupostària finançat amb recursos procedents d’operacions 
de crèdit és de zero euros.  
 
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. 
 
Sisè.- 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. 

 
Setè.- S’ha comprovat que en l’expedient consten: 
 
- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 
- La memòria justificativa de l’òrgan gestor 

 
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 
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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. 
 
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 extraordinària de data 22 de 
novembre 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 41/2018, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 

Pressupost de despeses 

Altes     
Aplicació Descripció Import 
11 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -SERVEIS GENERALS 399,62 
11 92000 13000 PERSONAL LABORAL FIX – SERVEIS GENERALS 166,8 
11 92000 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL – SERVEIS GENERALS 166,8 
11 92000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SERVEIS 

GENERALS 119,89 

11 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – SERVEIS GENERALS 50,04 
11 92000 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – SERVEIS 

GENERALS 50,04 

12 93400 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – SERVEIS ECONÒMICS 392,67 
12 93400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SERVEIS ECONÒMICS 83,4 
12 93400 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SERVEIS 

ECONÒMICS 117,8 

12 93400 16001 QUOTES SOCIALS –PERSONAL LABORAL FIX -SERVEIS 
ECONÒMICS 25,02 

13 92000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – RÈGIM INTERN 83,4 
13 92000 13100 LABORAL TEMPORAL – RÈGIM INTERN 83,4 
13 92000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – RÈGIM INTERN 25,02 
13 92000 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – RÈGIM 

INTERN 25,02 

14 92000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - INFORMÀTICA 83,4 
14 92000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - INFORMÀTICA 25,02 
15 92400 13000 PERSONAL LABORAL – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 83,4 
15 92400 16001 QUOTES SOCIALS – PARTICIPACIÓ CIUTADANA 25,02 
20 15100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – URBANISME 500,4 
20 15100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – URBANISME 166,8 
20 15100 13100 LABORAL TEMPORAL - URBANISME 83,4 
20 15100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS -URBANISME 150,12 
20 15100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - URBANISME 50,04 
20 15100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – URBANISME 25,02 



Ref: S/iu 

10 

 
 

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 

21 15320 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – VIA PÚBLICA 1.417,80 
21 15320 13100 LABORAL TEMPORAL – OBRES I SERVEIS 83,4 
21 15320 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- OBRES I SERVEIS 425,34 
21 15320 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – OBRES I 

SERVEIS 25,02 

21 16100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC -AIGUA 83,4 
21 16100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - AIGUA 25,02 
21 16500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ENLLUMENAT 333,6 
21 16500 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL LABORAL - ENLLUMENAT 100,08 
22 16220 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – DEIXALLERIA 83,4 
22 16220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MEDI AMBIENT 25,02 
22 17000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC- MEDI AMBIENT 298,85 
22 17000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – MEDI AMBIENT 83,4 
22 17000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – MEDI AMBIENT 89,66 
22 17000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORALS – MEDI AMBIENT 25,02 
22 17100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PARCS I JARDINS 500,4 
22 17100 13100 LABORAL TEMPORAL – PARCS I JARDINS 38,22 
22 17100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – PARCS I JARDINS 150,12 
22 17100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – PARCS I 

JARDINS 11,47 

23 16400 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – CEMENTIRI 166,8 
23 16400 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - CEMENTIRI 50,04 
30 43000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – PROMOCIÓ ECONÒMICA 250,2 
30 43000 16001 QUOTES SOCIALS – PERSONAL LABORAL – PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 75,06 

30 43120 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MERCAT 83,4 
30 43120 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - MERCAT 25,02 
30 43200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL TEMPORAL - 

TURISME 83,4 

30 43200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL - TURISME 25,02 
30 43300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – DESENVOLUPAMENT 

EMPRESARIAL 83,4 

30 43300 16001 QUOTES SOCIALS – DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 25,02 
31 33000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - CULTURA 166,8 
31 33000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – CULTURA 50,04 
31 33210 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - BIBLIOTECA 166,8 
31 33210 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - BIBLIOTECA 83,4 
31 33210 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - BIBLIOTECA 50,04 
31 33210 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - BIBLIOTECA 25,02 
31 33220 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – ARXIU 104,25 
31 33220 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – ARXIU 31,28 
31 33300 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - MUSEU 288,42 
31 33300 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – MUSEU 86,53 
32 33800 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - FESTES 83,4 
32 33800 13100 LABORAL TEMPORAL - FESTES 83,4 
32 33800 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - FESTES 25,02 
32 33800 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL - FESTES 25,02 
33 49100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC - COMUNICACIÓ 83,4 
33 49100 13000 RETRIBUCIONS – LABORAL FIX - COMUNICACIÓ 83,4 
33 49100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS - COMUNICACIÓ 25,02 
33 49100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - COMUNICACIÓ 25,02 
33 49110 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – RÀDIO CANET 111,2 
33 49110 13100 LABORAL TEMPORAL – RÀDIO CANET 55,06 
33 49110 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – RÀDIO CANET 33,36 
33 49110 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – RÀDIO 

CANET 16,52 
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33 92500 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – COMUNICACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA 156,37 

33 92500 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – COMUNICACIÓ I ATENCIÓ 
CIUTADANA 83,4 

33 92500 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 46,91 

33 92500 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – COMUNICACIÓ I 
ATENCIÓ CIUTADANA 25,02 

40 23100 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – BENESTAR SOCIAL 31,27 
40 23100 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – BENESTAR SOCIAL 333,6 
40 23100 13100 LABORAL TEMPORAL – BENESTAR SOCIAL 375,29 
40 23100 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – BENESTAR SOCIAL 9,38 
40 23100 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – BENESTAR SOCIAL 100,08 
40 23100 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – BENESTAR 

SOCIAL 112,59 

41 33700 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - JOVENTUT 83,4 
41 33700 16001 QUOTES SOCIALS  - LABORAL FIX – JOVENTUT 25,02 
43 13000 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – SEGURETAT 562,95 
43 13000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – SEGURETAT 166,8 
43 13000 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – SEGURETAT 168,89 
43 13000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – SEGURETAT 50,04 
43 13300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT 1.744,45 
43 13300 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – ORDENACIÓ DEL 

TRÀNSIT 522,73 

51 32000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - EDUCACIÓ 83,4 
51 32000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX - EDUCACIÓ 25,02 
51 32300 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC – EDUCACIÓ 250,2 
51 32300 16000 QUOTES SOCIALS – FUNCIONARIS – EDUCACIÓ 75,06 
51 32610 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – EDUCACIÓ ADULTS 166,8 
51 32610 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – EDUCACIÓADULTS 50,04 
52 34000 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES - ESPORTS 83,4 
52 34000 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX- ESPORTS 25,02 
52 34200 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES 250,2 

52 34200 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES – LABORAL TEMPORAL – 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 166,8 

52 34200 16001 QUOTES SOCIALS – LABORAL FIX – INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 75,06 

52 34200 16002 QUOTES SOCIALS – LABORAL TEMPORAL – 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 50,04 

          
TOTAL      15.249,75 € 

 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
   
12  92900  50000 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 15.249,75 € 
   
Total  15.249,75 €
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Resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

 
 
SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, 
en compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la  finalització de 
l’exercici. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran 
i Règim Intern, explica que exposarà conjuntament en aquesta intervenció, aquest 
punt primer i el quart de l’ordre del dia perquè es tracta del mateix assumpte. Aquests 
assumptes són el motiu d’haver convocat aquest ple extraordinari. Explica que els 
empleats públics tenen el dret de percebre un increment del 0,3% del complement 
específic, aquest exercici 2018. Primer, però, s’ha d’aprovar aquesta modificació de 
crèdit per poder fer front a una realitat específica i que no es pot demorar, s’ha de 
fer durant l’any 2018. Com tots saben, el 4 de juliol es va publicar la Llei 6/2018, de 
pressupostos generals de l’Estat. En el títol 3 d’aquesta Llei es regulen les despeses 
de personal i s’estableix que es pot autoritzar un increment del 0,2% de la massa 
salarial. Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar té superàvit, es va negociar amb els 
representants dels treballadors i es va pactar un increment lineal a tots els 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.459.800,00 € 6.459.800,00 €
2 Impostos indirectes 110.000,00 € 110.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.566.700,00 € 106.645,48 € 2.673.345,48 €
4 Transferències corrents 3.256.392,00 € 276.622,75 € 3.533.014,75 €
5 Ingressos Patrimonials 143.230,00 € 143.230,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència Capital 985.667,55 € 985.667,55 €
8 Actius Financers 46.911,00 € 5.460.967,89 € 5.507.878,89 €
9 Passius Financers 635.600,25 € 635.600,25 €

Total 12.583.033,00 € 7.465.503,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.048.536,92 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.618.741,85 € 345.558,93 € 15.249,75 € 5.979.550,53 €
2 Despeses béns corrents i serveis 5.030.073,15 € -248.398,37 € 4.781.674,78 €
3 Despeses financeres 200.000,00 € 1.554,15 € 201.554,15 €
4 Transferències corrents 370.270,00 € 784.901,67 € 1.155.171,67 €
5 Fons de contingència 110.000,00 € -88.707,29 € 15.249,75 € 6.042,96 €
6 Inversions Reals 521.448,00 € 6.625.932,84 € 7.147.380,84 €
7 Transferències de capital 44.661,99 € 44.661,99 €
8 Actius f inancers 10.000,00 € 10.000,00 €
9 Passius Financers 722.500,00 € 722.500,00 €

Totals 12.583.033,00 € 7.465.503,92 € 0,00 € 15.249,75 € 15.249,75 € 20.048.536,92 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

24/2018
Modificacions

 anteriors
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treballadors i com que tenien un fons de contingència per donar compliment a 
aquesta normativa, porten a aprovació aquest increment del 0,3%. 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 43/2018 DE 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 
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. 43/2018, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, el qual es transcriu a continuació: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos i l’article 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent, vist l’expedient 
referit en la capçalera d’aquest informe, el funcionari que sota signa, interventor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME MOC 
NÚM. 185/2018 

 
Assumpte: Modificació del pressupost en la modalitat de crèdit extraordinari, 
per l’adquisició d’una cartellera digital. 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdits extraordinaris 
núm. 43/2018, acompanyat de la corresponent memòria justificativa. 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 

 
Pressupost de despeses 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
33 49100 62300 Maquinària instal. utillatge adquisició 

cartellera digital 
14.782,20 €

  
Total  14.782,20€

 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
15 92400 64100 Inversions aplicacions inf.aplicacions 4.0 14.782,20 €
  
Total  14.782,20 €

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

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

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 

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

- Bases d’execució del pressupost vigent, articles 10 a 14. 
 
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. 

- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit per a despeses d'inversió podran 
finançar-se, a més de amb els recursos indicats a l'apartat anterior, amb els 
procedents d'operacions de crèdit.  

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

posposar-la a exercicis posteriors. 
e) 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. 

f) 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 
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l’Entitat a que es refereixen els articles 20 i 22. Igualment seran aplicables les normes 
referents als recursos contenciós-administratius contra los Pressupostos de l’Entitat 
a que es refereix l’article 23. 

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

 
Cinquè.- S’ha comprovat que en l’expedient consten: 
 
- Provisió d’incoació de l’Alcaldia 
- La memòria justificativa de l’òrgan gestor 
- Retenció de crèdits en la partida de baixa (document comptable RC 12170) 

 
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 extraordinària de data 22 de 
novembre 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 la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Cultura, 
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.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la 
modalitat de crèdit extraordinari, número 43/2018, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
Altes 
Aplicació Descripció Crèdits inicials Modificacions Modificació Crèdits 

definitius 
33 49100 62300 Adquisició cartellera digital 0,00 € 0,00 € 14.782,20 € 14.782,20 €
  
TOTAL  14.782,20 € 
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Baixes 
Aplicació Descripció Crèdits inicials Modificacions Modificació Crèdits 

definitius 
15 92400 64100 Inver. aplic. Informàtiques-

aplicacions 4.0 
15.000,00 € 0,00 € -14.782,20 € 217,80 €

   
TOTAL  -14.782,20 € 
 
Resum per capítols dels crèdits del pressupost modificat és el següent: 
 

 
 
SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, 
en compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a 
efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la  finalització de 
l’exercici. 
 

Capítol Denominació Pressupost Pressupost
Inicial Augment Disminució Augment Disminució modificat

Ingressos
1 Impostos directes 6.459.800,00 € 6.459.800,00 €
2 Impostos indirectes 110.000,00 € 110.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.566.700,00 € 106.645,48 € 2.673.345,48 €
4 Transferències corrents 3.256.392,00 € 276.622,75 € 3.533.014,75 €
5 Ingressos Patrimonials 143.230,00 € 143.230,00 €
6 Alienació d'inversions 0,00 €
7 Transferència Capital 985.667,55 € 985.667,55 €
8 Actius Financers 46.911,00 € 5.460.967,89 € 5.507.878,89 €
9 Passius Financers 635.600,25 € 635.600,25 €

Total 12.583.033,00 € 7.465.503,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.048.536,92 €
Despeses

1 Despeses de personal 5.618.741,85 € 345.558,93 € 5.964.300,78 €
2 Despeses béns corrents i serveis 5.030.073,15 € -248.398,37 € 4.781.674,78 €
3 Despeses f inanceres 200.000,00 € 1.554,15 € 201.554,15 €
4 Transferències corrents 370.270,00 € 784.901,67 € 1.155.171,67 €
5 Fons de contingència 110.000,00 € -88.707,29 € 21.292,71 €
6 Inversions Reals 521.448,00 € 6.625.932,84 € 14.782,20 € 14.782,20 € 7.147.380,84 €
7 Transferències de capital 44.661,99 € 44.661,99 €
8 Actius financers 10.000,00 € 10.000,00 €
9 Passius Financers 722.500,00 € 722.500,00 €

Totals 12.583.033,00 € 7.465.503,92 € 0,00 € 14.782,20 € 14.782,20 € 20.048.536,92 €
Diferència 0,00 € 0,00 €

43/2018
Modificacions

 anteriors
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La senyora secretària explica que s’ha detectat una errada material en el punt primer 
d’aquesta proposta. Cap regidor posa impediment perquè es corregeixi aquesta 
errada material. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 
explica que a l’Àrea de Noves Tecnologies hi havia pressupostada la instal·lació d’una 
app, però s’ha decidit invertir aquests diners en una cartellera digital, per donar 
informació al ciutadà d’una manera més àgil i més neta. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta 
quina utilitat té aquesta cartellera digital i on es té previst instal·lar-la. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat 
i Noves Tecnologies, explica que encara s’està estudiant quina és la millor ubicació, 
però com que només se n’adquireix una perquè no hi ha més pressupost, estan 
considerant que el millor lloc és la plaça de la Llenya. La intenció, però, és poder 
posar-ne més en altres zones del municipi. La finalitat és posar-hi totes aquelles 
activitats que actualment estan anunciades mitjançant cartells als diferents plafons 
repartits pel poble, tant les que fan els entitats com les que fan les diferents àrees 
de l’Ajuntament. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta per 
què s’ha desestimat la instal·lació d’una app i s’ha optat per aquest altre projecte. 
 
La senyora Serra explica que de fet no s’ha pas desestimat la implantació d’aquesta 
app, sinó que estan debatent si realment cal, com a mitjà de comunicació, instaurar 
una app, que no només comportava una inversió, sinó també comportava una gestió 
de contingut. Per ara, el que han fet és reconvertir la pàgina web i donar-li una 
aparença més amable dins del dispositiu mòbil. Ara s’està intentant lligar tots els 
continguts de la pàgina web al mòbil, per donar una via d’informació molt més 
directa. Per tant, el debat és aconseguir aquesta app o aconseguir que la pàgina web 
sigui més àgil des del dispositiu mòbil. De tota manera, no han pas descartat la 
instal·lació d’aquesta app. 
 
La senyora Tamayo explica que no tota la població té capacitat per fer servir les app 
i pensen que un primer pas per fer arribar la informació general del poble ha de ser 
amb alguna cosa a la qual tothom tingui accés i el més fàcil és la instal·lació d’algun 
enginy a la via pública. En canvi, una app, s’ha de carregar i saber-la fer servir, cosa 
a la qual no tothom està avesat. 
 
El senyor Romero explica que entenen el raonament de la senyora Tamayo, però vol 
fer un prec al govern i és que no només posin aquesta cartellera digital a la plaça de 
la Llenya, ja que sempre se’ls acusa que tots els actes es fan al centre del poble i 
potser seria interessant col·locar aquestes cartelleres en altres llocs. Pel que fa al 
gestor de continguts de què parlava la senyora Serra, que necessitarien per a l’app, 
el senyor Romero comenta que es necessitarà igual per al contingut d’aquesta 
cartellera, encara que sigui més senzill de gestionar.  
 
La senyora alcaldessa explica que de moment es comença per instal·lar-ne una en 
aquest lloc, però segurament tindrà continuïtat i podran anar arribant a tots els 
indrets del poble. 
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3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ BASES PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
2018 
 
Atès allò que disposen els articles 181.2 i 193bis del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/004, de 5 de març, l’article 103 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè, de la 
Llei d’Hisendes Locals, i la regla 9a de la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013), 
 
Vist l’informe proposta emès per l’Interventor: 

 
“D’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 4.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 
de març, règim dels funcionaris d’administració local amb habilitació nacional, i la regla 
9a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l’Ordre 
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, el funcionari sotasignat emet el següent: 

 
INFORME 

NÚM. 183/2018 
 
I.- RELACIÓ DE FETS 
 
PRIMER.- En sessió del dia 7 de febrer de 2018, el Ple de la corporació va aprovar 
inicialment el pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2018 (BOP 13 de febrer), 
acord que s’elevà automàticament a definitiu en no haver-se presentat al·legacions 
durant el període d’exposició pública. (BOP 12 de març). 
 
Juntament amb el pressupost general municipal, es van aprovar les Bases d’execució 
del mateix, que en el seu article 42 estableixen: 
 
“Article 42. Saldos de dubtós cobrament 
 
1.- Estarà integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint 
les obligacions pendents de pagament i els drets que es considerin de difícil recaptació. 
 
2.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 103 del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
el romanent de tresoreria de l’exercici es quantificarà minorant els drets pendents de 
cobrament corresponents als capítols I, II, III (excepte les contribucions especials) i V 
amb la quantitat que resulti de l’aplicació dels percentatges que es detallen a 
continuació: 
 

Exercicis (n= exercici de la 
liquidació) 

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

Article 39 «Altres 
ingressos» 

n 10% 50% 
n-1 30% 50% 
n-2 60% 60% 
n-3 90% 90% 
n-4 100% 100% 
n-5 100% 100% 

n-6 i anteriors 100% 100% 
 
3.- En el cas de transferències i subvencions d’altres administracions públiques, de 
capítols 4 o 7, únicament es dotaran els saldos de drets pendents de cobrament amb 
antiguitat superior als quatre anys, així com els saldos que, amb independència de llur 
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antiguitat, no s’hagin pogut conciliar amb les obligacions pendents de pagament dels 
tercers concedents.” 
 
SEGON.- Durant el mes de gener de 2018 ha entrat en funcionament el dispositiu 
d’enregistrament òptic de control d’accés de vehicles als semàfors de la N-II , a 
conseqüència del qual s’ha incrementat considerablement el nombre de liquidacions de 
multes trànsit i l’import total dels drets pendents de cobrament per aquest concepte. 
 
L’històric de recaptació d’exercicis tancats del concepte 391 Multes pels exercicis 2015-
2018 posa de manifest la necessitat d’incrementar els percentatges de dotació de dubtós 
cobrament per aquest concepte, als efectes de garantir que el càlcul del romanent de 
tresoreria per despeses generals s’adeqüi al principi d’imatge fidel. 
 
II.- NORMATIVA APLICABLE 
 
 Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel RDLeg. 2/004, de 5 de 

març, articles 191.2 i 193bis. 
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 

títol sisè, de la Llei d’Hisendes Locals. 
 Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per l’Ordre 

HAP/1781/2013, de 20 de setembre (ICAL 2013). 
 
III.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- L’article 191.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, referit al tancament i la liquidació del 
pressupost, estableix el següent: 
 
“Les obligacions reconegudes i liquidades no satisfetes el darrer dia de l’exercici, els 
drets pendents de cobrament i els fons líquids a 31 de desembre configuraran el 
romanent de tresoreria de l’entitat local. La quantificació del romanent de tresoreria 
haurà realitzar-se tenint en compte els possibles ingressos afectats i minorant d’acord 
amb el que reglamentàriament s’estableixi els drets pendents de cobrament que es 
considerin de difícil o impossible recaptació.” 
 
El desenvolupament reglamentari al que fa referència el darrer incís es troba recollit en 
l’article 103, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que en els seus apartats 2n, 3r 
estableix que “La determinació de la quantia dels drets que es considerin de difícil o 
impossible recaptació es podrà realitzar bé de forma individualitzada, bé mitjançant la 
fixació d’un percentatge a tant alçat”, i que a aquest efecte, “s’hauran de tenir en compte 
l’antiguitat dels deutes, l’import d’aquests, la naturalesa de los recursos de què es tracti, 
els percentatges de recaptació tant en període voluntari com en via executiva i altres 
criteris de valoració que de forma ponderada s’estableixin per l’Entitat local.”  
 
L’apartat 4t del mateix article, assenyala que aquesta dotació “no implicarà la seva 
anul·lació ni produirà la seva baixa en comptes”, distingint així la provisió de dubtós 
cobrament de la cancel·lació de drets per insolvència. 
 
Finalment, a l’apartat 2.6.7 de la memòria dels comptes anuals del Pla general de 
comptabilitat pública adaptat a l’administració local (PGCPAL), s’estableix que per 
determinar l’import dels saldos de cobrament dubtós, s’ha de tenir en compte l’antiguitat 
i import dels deutes, la naturalesa dels recursos, els percentatges de recaptació tant en 
període voluntari com en via executiva, i altres criteris de valoració establerts per l’ens 
local. 
 
SEGON.- L’article 193bis al TRLHL, introduït per la Llei 27/2013, de 27 desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), estableix uns criteris 
mínims de dotació de dubtós cobrament als efectes exclusivament d’elaborar un informe 
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que s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i del qual s’ha 
d’informar al Ple de la corporació: 
 
«Les Entitats Locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
i al seu Ple, o òrgan equivalent, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels 
drets de difícil o impossible recaptació amb els següents límits mínims: 
 
a) Els drets pendents de cobrament liquidat dins dels pressupostos dels dos exercicis 
anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 25 per cent. 
b) Els drets pendents de cobrament liquidat dins dels pressupostos de l’exercici tercer 
anterior al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 50 per cent. 
c) Els drets pendents de cobrament liquidat dins dels pressupostos dels exercicis quart 
a cinquè anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran, com a mínim, en un 75 
per cent. 
d) Els drets pendents de cobrament liquidat dins dels pressupostos dels exercicis 
restants anteriors al que correspon la liquidació, es minoraran en un 100 per cent.” 
D’altra banda, d’acord amb la nota informativa emesa pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques (MINHAP) referida a les previsions de la LRSAL, per 
determinar la base de càlcul dels percentatges de dubtós cobrament a efectes del 193bis 
TRLHL, 
 
“... se debe considerar la naturaleza de los mismos, y, de este modo, no se tendrían que 
incluir en ella los derechos que, conceptualmente, no son de difícil o imposible 
recaudación, y en los que la única incertidumbre es el momento en el que se va a 
producir la realización del derecho o la obtención de su producto. // En consecuencia, 
no tendrían que incluirse entre los derechos de difícil o imposible recaudación aquellos 
que corresponden a obligaciones reconocidas por otras Administraciones Públicas a favor 
de las entidades locales, ni tampoco aquellos otros sobre los que existe alguna garantía 
que se puede ejecutar en el caso de incumplimiento por el deudor de la entidad local de 
las obligaciones que haya contraído frente a ella.” 
 
TERCER.- Quant al procediment i òrgan competent per a la determinació dels saldos de 
dubtós cobrament, La ICAL 2013, d’aplicació a partir de 1 de gener de 2015, estableix 
en la seva regla 8a que correspon al Ple, entre altres funcions en matèria comptable, 
«c) Determinar, a proposta de la Intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat, els criteris a seguir per l’entitat en l’aplicació del 
marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració 
recollits en el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l’Administració local.» Entre 
altres s’hauran de determinar «els criteris per calcular l’import dels drets de cobrament 
de dubtosa o impossible recaptació, així com els criteris per l’amortització dels elements 
de l’immobilitzat [...].” 
 
Atès que els criteris de determinació de dubtós cobrament de l’Ajuntament de Canet de 
Mar es troben recollits a les Bases d’execució del pressupost, per a la seva modificació 
caldrà estar, al igual que ocorre amb les modificacions pressupostàries de competència 
del Ple, als mateixos tràmits i requisits que l’aprovació del pressupost, essent d’aplicació 
les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què fa referència 
l’article 169 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals: 
 
1.- Aprovat inicialment l’expedient, s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, per un període de quinze dies hàbils durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions. 
2.-Transcorregut el termini de presentació de reclamacions sense que se n’haguessin 
presentat es considerarà definitivament aprovat l’expedient. Cas contrari, el Ple 
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les. 
3.- Contra la seva aprovació definitiva, es pot interposar directament recurs- contenciós 
administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció 
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(article 171 TRLHL), sense que la interposició del mateix suspengui l’efectivitat de l’acte 
impugnat. 
 
IV.- CONCLUSIÓ-PROPOSTA 
 
Atès el creixent pes relatiu dels ingressos per multes, vistos els registres històrics de 
recaptació d’exercicis tancats per aquest concepte, i als efectes de garantir que el càlcul 
del Romanent de tresoreria per despeses generals reflecteixi adequadament la imatge 
fidel de la situació econòmica i patrimonial de l’entitat, aquesta Intervenció eleva al Ple, 
per conducte de l’Alcaldia, la següent proposta d’acord: 
 
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’article 42 de les Bases 
d’execució del pressupost per l’exercici 2018 i següents, referit als saldos de dubtós 
cobrament, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 42. Saldos de dubtós cobrament 
 
1.- Estarà integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint 
les obligacions pendents de pagament i els drets que es considerin de difícil recaptació. 
2.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 103 del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
el romanent de tresoreria de l’exercici es quantificarà minorant els drets pendents de 
cobrament corresponents als capítols I, II, III (excepte les contribucions especials) i V 
amb la quantitat que resulti de l’aplicació dels percentatges que es detallen a 
continuació: 
 

Exercicis (n= exercici de la
liquidació) 

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

Article 39 «Altres ingressos» 

n 10% 50% 
n-1 30% 90% 
n-2 60% 90% 
n-3 90% 90% 
n-4 100% 100% 
n-5 100% 100% 
n-6 i anteriors 100% 100% 

 
3.- En el cas de transferències i subvencions d’altres administracions públiques, de 
capítols 4 o 7, únicament es dotaran els saldos de drets pendents de cobrament amb 
antiguitat superior als quatre anys, així com els saldos que, amb independència de llur 
antiguitat, no s’hagin pogut conciliar amb les obligacions pendents de pagament dels 
tercers concedents.” 
 
SEGON.- Exposar al públic els acords precedents pel termini reglamentari de 15 dies 
hàbils, en el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant el Ple de 
la corporació.  
 
TERCER.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el que 
disposa l’article 169.1 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Il·lm. Sr. 
Delegat d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del RDLeg. 
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2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.” 

 
Vist allò que disposen els articles 169 i següents del TRLHL, 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 22 de 
novembre 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 les competències atribuïdes per l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de bases reguladores de règim local, de conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere 
Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep 
M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer i Quirze Planet Rovira, 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.- APROVAR provisionalment la modificació de l’article 42 de les Bases 
d’execució del pressupost per l’exercici 2018 i següents, referit als saldos de dubtós 
cobrament, que queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 42. Saldos de dubtós cobrament 
 
1.- Estarà integrat per la suma de fons líquids i drets pendents de cobrament, deduint 
les obligacions pendents de pagament i els drets que es considerin de difícil 
recaptació. 
 
2.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 103 del RD 500/1990, de 20 
d’abril, el romanent de tresoreria de l’exercici es quantificarà minorant els drets 
pendents de cobrament corresponents als capítols I, II, III (excepte les contribucions 
especials) i V amb la quantitat que resulti de l’aplicació dels percentatges que es 
detallen a continuació: 
 

Exercicis (n= exercici de la 
liquidació) 

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

Article 39 «Altres ingressos» 

n 10% 50%
n-1 30% 90%
n-2 60% 90%
n-3 90% 90%
n-4 100% 100%
n-5 100% 100%
n-6 i anteriors 100% 100%

 
3.- En el cas de transferències i subvencions d’altres administracions públiques, de 
capítols 4 o 7, únicament es dotaran els saldos de drets pendents de cobrament amb 
antiguitat superior als quatre anys, així com els saldos que, amb independència de 
llur antiguitat, no s’hagin pogut conciliar amb les obligacions pendents de pagament 
dels tercers concedents.” 
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SEGON.- Exposar al públic els acords precedents pel termini reglamentari de 15 dies 
hàbils, en el tauler d’edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, 
durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions davant 
el Ple de la corporació.  
 
TERCER.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169.1 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
CINQUÈ.- Trametre una còpia de l’expedient definitivament aprovat a l’Il·lm. Sr. 
Delegat d’Hisenda d’aquesta província, a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l’article 169.4 del 
RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que la 
modificació de les bases d’execució del pressupost a què fa referència aquest punt 
és a les multes. La modificació consisteix en un increment dels percentatges de 
reducció de l’import de liquidació inicial a mesura que transcorre el temps, any a 
any. Aquests saldos de dubtós cobrament incideixen directament en els romanents 
de tresoreria, per tant, com més real sigui l’import d’aquests saldos, més fiable serà 
el valor de l’estalvi acumulat. Intervenció, vista l’evolució d’aquests cobraments, per 
prudència i objectivitat, creu necessària aquesta mesura. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
és un punt bastant tècnic. Explica que si augmenten els impagaments de les multes, 
potser caldria pensar també en la utilitat de les càmeres, si realment les previsions 
que es van fer van ser tan desviades que resulti que no compensi la instal·lació 
d’aquest sistema de control. 
 
La senyora alcaldessa explica que només es tracta d’una revisió per ser prudents. 
Les càmeres estan funcionant, els mateixos regidors van rebre els números reals que 
demostren que val la pena haver fet aquesta despesa. Si els membres de l’oposició 
volen, cada cert període els passaran la informació de com està funcionant aquest 
sistema. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PdeCAT, explica 
que només vol fer una consideració, en el sentit que creuen que a causa de la 
característica d’aquest deute, a partir del segon exercici creuen que es podria 
provisionar el 100% del deute. 
 
4.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DEL 0,3% DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC 
DEL PERSONAL SEGONS PREVISIÓ DE 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. 
 
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). 
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En el Títol III es regulen les despeses del personal. Concretament l’article 18.dos, diu 
que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2 per cent de la massa salarial, 
per entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb 
funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a 
plans de pensions. A les administracions en situació de superàvit pressupostari en 
l’exercici 2017, aquest increment addicional podrà arribar al 0,3 per cent. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, es troba en situació de superàvit 
pressupostari, segons informació emesa per l’interventor municipal. 
 
Atès que l’import del 0,3% de la massa salarial del 2018, s’estableix en 15.249,75 € 
 
Atès que en negociació amb els representats dels treballadors, en data 8 de 
novembre de 2018, es va acorda establir un increment lineal a tots els treballadors, 
en el concepte salarial del complement específic. 
 
Vist que en el pressupost municipal 2018 es va consignar al fons de contingència del 
capítol V de despeses, entre d’altres, els imports necessaris per fer front als possibles 
increments salarials que preveiés la Llei de pressupostos generals de l’estat. 
 
Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 22 de 
novembre 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 0,3 per cent de la massa salarial per tot l’exercici 
pressupostari, que es farà efectiu en el concepte de complement específic dels 
empleats públics de l’Ajuntament del Canet de Mar 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. 
 
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 alcaldessa comenta que la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora 
delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, ha fet l’explicació d’aquest 
assumpte en el primer punt de l’ordre del dia. Demana si algun regidor té alguna 
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intervenció a fer o passen directament a la votació. El senyor Toni Romero Carbonell, 
portaveu del grup municipal del PP, demana la paraula. 
 
El senyor Romero comenta que hauria estat més lògic, des del punt de vista del seu 
grup, primer aprovar aquest assumpte i després el punt primer de l’ordre del dia. 
 
La senyora alcaldessa comenta que per una qüestió tècnica l’ordre d’aprovació ha de 
ser el que s’ha fet. Primer cal aprovar la modificació de crèdit per tenir els diners i 
després s’ha d’aprovar l’assumpte per al qual es necessiten aquests diners. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA 
SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A L’ESCOLA MISERICÒRDIA 
DE CANET DE MAR” 
 
Atès que, a petició de l’Àrea d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Canet de Mar, 
els serveis tècnics municipals, varen emetre un informe sobre supressió de barreres 
arquitectòniques al CEIP Misericòrdia, situat a l’Avinguda Àngel Planet, en un solar 
de titularitat municipal i qualificat com equipament, concloent que els accessos 
exteriors a les edificacions del conjunt docent no compleixen amb la normativa vigent 
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  
 
Atès que, per redactar el projecte d’obres de supressió de barreres arquitectòniques, 
els SSTT d’Ensenyament al Maresme – Vallés Oriental, varen efectuar un procediment 
negociat del que va resultar adjudicatària l’empresa Ferran Pelegrina i Associats, SLP.  
 
Atès que mitjançant escrit del director dels Serveis Territorials al Maresme-Vallès 
Oriental del Departament d’Ensenyament, registrat d’entrada en data 20 de juny de 
2018 RE4185, es presenta el “Projecte bàsic i executiu per la supressió de barreres 
arquitectòniques a l’escola Misericòrdia de Canet de Mar”, redactat per Ferran 
Pelegrina i Associats, SLP.  
 
Vistos els informes de l’arquitecta municipal, de dates 9 de juliol i 10 d’octubre de 
2018, que consten a l’expedient administratiu. 
 
Vist l’informe jurídic de la TAG d’Urbanisme, de data 7 de novembre de 2018, que 
consta a l’expedient administratiu. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 22 de 
novembre 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, de conformitat amb el que disposen els 
articles 37 del ROAS i 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Urbanisme i Educació, s’acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu per la supressió de 
barreres arquitectòniques a l’escola Misericòrdia de Canet de Mar”, redactat per 
l’arquitecte xxxxx, amb un pressupost d’execució per contracte de 84.015,06 €, IVA 



Ref: S/iu 

26 

 
 

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 

inclòs, la primera fase, a executar pel Departament d’Ensenyament, i de 61.432,80 
€, IVA inclòs, la segona fase, a executar per l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Sotmetre l’esmentat projecte a informació pública pel termini de 30 dies, 
mitjançant publicació al BOPB, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin presentat 
al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
La documentació corresponent es podrà consultar a les dependències municipals, al 
Servei d’Urbanisme de l’Àrea de Territori, en horari d’oficina, així com al web 
municipal (www.canetdemar.cat). 
 
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament el projecte, de conformitat amb el que 
disposa l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que l’any 
passat es va instal·lar l’ascensor i es van arreglar els patis. Ara es passa a la fase 
següent que és l’adequació de les barreres arquitectòniques perquè tothom pugui 
arribar a tots els espais del centre sense dificultat. Explica que el Departament 
d’Ensenyament va redactar aquest projecte. Aquest Departament duia a terme la 
fase 1 i l’Ajuntament porta a terme la 2. Està previst fer la fase 2 al llarg del 2019 i, 
per tant, ara s’ha d’aprovar aquest projecte per part del Ple, perquè no tenen l’import 
econòmic, ja que està previst per al 2019. El total del projecte són 145.000 euros. 
La primera fase costa uns 80.000 euros i la segona uns 62.000 euros, dels quals, 
50.000 estan subvencionats per la Diputació. Per tant, en total, l’Ajuntament pagarà 
12.000 euros. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, pregunta 
si els diners amb els quals està pressupostat aquest projecte són de l’any 2018 o del 
l’any 2019, ja que si pertanyen al 2019, potser estan aprovant una cosa que no es 
durà a terme. 
 
El senyor Llovet explica que el Departament ja ha començat l’obra de la fase que 
depèn d’ell. La segona fase, la que pertany a l’Ajuntament, és per al 2019 i s’ha 
d’aprovar per Ple, precisament perquè ara no hi ha consignació pressupostària. Si hi 
hagués consignació suficient, aquest projecte es podria aprovar per la Junta de 
Govern Local. 
 
6.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL 
CONSELL COMARCAL DEL MARESME EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I 
ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS 
 
Atès que el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el seu Programa d’actuació 
Comarcal, va crear el servei públic comarcal d’acollida d’animals domèstics de 
companyia el 20 de setembre de 2005, va publicar l’aprovació del reglament i 
projecte d’establiment (BOP 17 d’octubre número 246 i DOGC 25 d’octubre número 
4496), publicat íntegrament en el BOP de 16 de juliol de 2012, i va iniciar la prestació 
del servei a 18 municipis de la comarca l’1 de febrer de 2006, mercès als convenis 
de delegació de competències en aquesta matèria al seu favor dels municipis. 
 
Que l’Ajuntament de Canet de Mar està interessat que el Consell Comarcal del 
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Maresme presti aquest servei també al seu municipi i, amb aquesta finalitat, el Ple 
de la corporació municipal ha d’adoptar l’acord de delegació del servei de recollida, 
atenció i acollida d’animals domèstics abandonats en el Consell Comarcal del 
maresme, a l’empara del que preveu el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
Atès que ambdues parts estan interessades a establir els termes d’aquesta delegació 
de competències pel que fa a les clàusules pactades relatives als termes i les 
condicions de la delegació. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica municipal de Medi Ambient, 
que consta a l’expedient. 
 
Vist el text del conveni a signar, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe favorable de Secretaria i Intervenció, que consta a l’expedient. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 22 de 
novembre 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, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Promoció 
Econòmica i Sanitat, 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 el conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del 
Maresme en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, 
amb efectes de primer de gener de 2019. 
 
SEGON.- En no iniciar l’execució del present conveni fins a l’exercici 2019 i atesa la 
seva plurianualitat, l’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici 
econòmic el crèdit suficient per poder atendre el pagament del seu preu, en concret: 

    

Exercici Partida  Descripció Import 

2019 25 31100 46500 
C.COMARCAL-SERVEI RECOLLIDA ANIMALS 
DOMÈSTICS ABANDONATS  20.112,03

2020 25 31100 46500 
C.COMARCAL-SERVEI RECOLLIDA ANIMALS 
DOMÈSTICS ABANDONATS  20.112,03

 
L’eficàcia d’aquest conveni queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 174 del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
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QUART.- En tractar-se d’una delegació de competències de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en favor del Consell Comarcal del Maresme, publicar aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província, tenint en compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial 
de competència d’aquest (art. 9.3 LRJAP). 
 
CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i comunicar-los 
a la Intervenció i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME EN MATÈRIA DE RECOLLIDA, ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS 
DOMÈSTICS ABANDONATS 
 
A la ciutat de _________ , el dia __ de _____ de 2018. 
 
Es reuneixen d'una part : 
El Sr. Josep Triadó i Bergés, President del Consell Comarcal del Maresme, actuant en el 
seu nom i representació, facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord adoptat 
en ________________________________, i assistit pel secretari accidental del Consell 
Comarcal del Maresme, Sr. Santiago Pérez i Olmedo. 
i de l'altra,  
 
La Sra. Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa de l’Ajuntament de Canet de Mar actuant 
en el seu nom i representació, facultat per a la signatura d’aquest conveni per 
________________________________________________________, i assistit pel 
secretari/a de l’Ajuntament, Sr/Sra. ________________________________. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb el seu Programa d’Actuació 
Comarcal, va crear el servei del servei públic comarcal delegat d’acollida d’animals 
domèstics de companyia el 20 de setembre de 2005, va publicar el seu reglament i 
projecte d’establiment (BOP 17 octubre núm. 248 i DOGC 25 octubre núm. 4496), i va 
iniciar la prestació del servei a 18 municipis de la comarca l’1 de febrer de 2006, mercès 
als convenis de delegació de competències en aquesta matèria al seu favor dels 
municipis. 
 
II.- Que l'Ajuntament de _____________________ està interessat en què el Consell 
Comarcal del Maresme presti aquest servei també al seu municipi i, amb aquest fi, el 
Ple de la Corporació municipal en la seva sessió del dia 
_____________________________ adoptà l'acord de delegació del servei de recollida, 
atenció i acollida d’animals domèstics abandonats en el Consell Comarcal del Maresme, 
a l'empara del que preveia el Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya,  
 
III.- Que ambdues parts estan interessades en establir els termes d’aquesta delegació 
de competències pel que fa a les clàusules pactades relatives als termes i condicions de 
la delegació, i, per això, formalitzen el present conveni a l'empara del que preveu l’article 
26.1 del Decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei d’organització comarcal de Catalunya, i l'article 167.1.b del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis , aprovat per Decret 179/95 de 13 de juny. 
 
A aquests efectes ambdues parts estableixen els següents 
 
PACTES 
 
PRIMER.- Mitjançant el present conveni es concreta la delegació al Consell Comarcal 
del Maresme de les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida 
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d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei municipal de 
recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.  
 
SEGON.- El Consell Comarcal del Maresme, tindrà genèricament, les facultats i 
obligacions que corresponen en matèria de recollida, atenció i acollida d’animals 
domèstics abandonats d'acord amb el que estableix la normativa vigent (el Decret llei 
2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció d’animals i 
qualsevol norma legal o reglamentària aplicable a aquest servei) i les establertes en 
aquest conveni, en particular les següents: 
 
a) Prestar del servei recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats 

d’acord amb el Reglament del servei públic comarcal d’acollida d’animals domèstics 
de companyia del Consell Comarcal del Maresme. 

b) Establir les vies d'informació continuada i d'intercanvi d'informació  amb  
l'Ajuntament a fi d'obtenir una gestió eficaç i que aquest pugui tenir un coneixement 
constant de la prestació i gestió del servei. 

c) Presentar anualment la memòria i la liquidació dels comptes del servei. 
 

TERCER.-  
 
1. L’Ajuntament de Canet de Mar abonarà al Consell Comarcal del Maresme la 

quantitat de 20.112,03 € euros com a liquidació provisional de l’anualitat del 2019, 
en concepte de transferència econòmica per les despeses que hagi d'atendre a fi de 
portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de delegació de 
competències. 

2. Aquesta quota és el resultat de distribuir entre els municipis adscrits al servei els 
costos anuals no finançats per altres ingressos (diferència entre costos i ingressos) 
d’acord amb els següents criteris: 

a) el 10% de l’import total a finançar pels municipis distribuït igualitàriament 
entre els municipis adscrits (part d’accés al servei). 

b) el 25% de l’import total a finançar pels municipis distribuït entre els municipis 
adscrits al servei en funció de la seva superfície i el seu nombre d’habitants 
respecte del total del municipis adscrits (part fixa). La ponderació de 
superfície i població en la confecció de la quota serà del 50% per a cada una 
d’elles. 

c) el 65% de l’import total a finançar pels municipis, distribuït entre els 
municipis adscrits al servei en funció del nombre de sortides —per recollir 
animals— que s’han efectuat a petició de l’ajuntament —independentment de 
si s’ha produït entrada o no d’animals al centre— i respecte del total 
d’efectuades (part variable).   
En l’annex adjunt es recull el càlcul econòmic de les quotes municipals 
resultants de l’aplicació d’aquest criteris.  

3. La liquidació d’aquesta quota és farà de forma fraccionada durant el mateix exercici: 
el 50% el mateix mes de febrer i el 50% restant al mes de juliol. 

4. Aquesta liquidació provisional, a compte de la definitiva, quedarà pendent de la 
regularització que es faci després del tancament de l’exercici, al mes de febrer 
següent, d’acord amb els costos i ingressos reals i en funció dels resultats reals del 
servei durant l’exercici (nombre de municipis adscrits, població particular i total, 
superfície total, nombre total de sortides efectuades pel servei, nombre de sortides 
a cada municipi, etc.). 

 
QUART.- La quota municipal dels exercicis següents es calcularà per a l’any en curs 
també cada mes de febrer, en funció de la regularització de l’any anterior i de les 
previsions per a l’exercici,  reproduint els càlculs del pacte anterior i recollits en el 
Reglament del servei vigent. 
 
CINQUÈ.- Aquest conveni tindrà vigència des de l’1 de gener de 2019 fins el 31 de 
desembre de 2022. Podrà prorrogar-se mitjançant acord exprés adoptat per les parts, 



Ref: S/iu 

30 

 
 

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 

que haurà de fer-se amb una antelació efectiva mínima de tres mesos abans de la seva 
finalització.  
 
SISÈ.- Comissió de seguiment. Les parts acorden constituir una comissió de seguiment, 
vigilància i control del present conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres 
designats per cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte, designar un 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de 
portar a terme els convenis específics. 
 
Aquest mecanisme té com a funció: 
 
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni, 

així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau. 
b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni. 

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues 
parts.  

La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància 
i control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució 
del conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
 
SETÈ. Modificacions del conveni. Les  modificacions del present conveni requereixen 
sol·licitud raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les 
dues entitats signants del present conveni. 
 
Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
VUITÈ.- Seran causes d'extinció del present conveni les següents: 
 
 1.- La no pròrroga, d'acord amb allò previst en el pacte cinquè. 
 2.- El mutu acord entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme. 
 3.- L'incompliment per qualsevol d'ambdues parts de les clàusules pactades. 
 4.- Qualsevol altre causa  determinada en la legislació vigent. 

 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Sanitat, 
explica que quan va agafar la Regidoria de Sanitat va veure que hi havia un contracte 
signat amb una empresa privada del municipi que ha funcionat molt bé fins ara, que 
té molt bona entesa amb la Policia Local, però que és una assumpte complex en el 
qual hi ha també altres coses a tenir en compte. La primera és que han detectat que 
hi ha recollides d’animals que es repeteixen. És a dir, són animals, els amos dels 
quals els deixen sortir sense control i, com que és un servei sense cap cost, ja els 
tornen l’animal quan aquest es perd. Amb la Policia Local es van començar a 
identificar aquest perfil de persones, se’ls va avisar i van baixar en picat aquest tipus 
de recollides. L’altre problema cabdal, i sobretot en les èpoques de reproducció, a 
l’estiu i passat Nadal, són els gats. Hi ha molts gats abandonats i, tot i que el 
contracte amb aquesta empresa s’establia que també havien de dur a terme la 
recollida de gats, no la volen fer. Per tant, ara posen en marxa, per sortir del pas, 
amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries de Canet, una sèrie d’accions per 
col·locar aquests animals, un cop esterilitzats. Ara es troben amb la situació que 
aquesta empresa que es fa càrrec d’aquest assumpte, considera que per l’import que 
reben no els interessa continuar amb el contracte. Així, doncs, han estat estudiant 
quina era la millor opció per aquest tema i han arribat a la conclusió que el millor és 
fer una cessió de competències al Consell Comarcal del Maresme. Tenen un espai 
esplèndid, s’ha de dir que pagat entre tots, ja que és públic, amb veterinaris tot el 
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dia. Tenen una alta adopció d’animals i garanteixen 24 hores de recollida, amb 2 
hores màxim de resposta. També entren les esterilitzacions i també hi ha un altre 
assumpte molt important que aquesta empresa privada no se’n feia càrrec i, en canvi, 
el Consell Comarcal sí que se’n fa. Es tracta dels casos de problemes socials, com per 
exemple les persones que són desnonades de casa seva o que per problemes de salut 
no es poden fer càrrec dels animals que tenen i el Consell els acull. També ajudaran 
amb les persones que tenen cura de la colònia de gats que hi ha Canet. Pel que fa a 
l’import, el d’aquest any és un topall, és a dir, cada any es recalcularà aquest import 
i si hi ha menys recuperacions d’animals abandonats es farà una bonificació d’aquest 
import. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
el seu grup està molt a favor d’aquest assumpte. N’han estat parlant amb la regidora 
i volen deixar palès que consideren que és un avenç en la millora del tracte amb els 
animals abandonats del poble. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que la senyora Tenas ha estat prou convincent en la seva explicació. Una altra cosa 
és veure si això es complirà i volen fer una sèrie de matisacions del que ha comentat. 
Com molt bé ha explicat la senyora Tenas, aquest servei el donava una empresa de 
Canet i pregunta si ha estat la mateixa empresa que ha renunciat a continuar aquest 
contracte o ha estat l’Ajuntament el que ha decidit acabar-lo. El que no veu massa 
clar són els avantatges de fer-ho a Mataró. La gossera comarcal té un historial de 
servei nefast, cosa que no vol dir que ara no funcioni millor, però l’historial no és 
gaire engrescador. El que sí que voldrien saber és quants municipis de la comarca 
s’han adherit a aquest servei, perquè en funció dels municipis que hi ha, l’import a 
pagar canvia. Quan es va sortir d’aquest conveni amb l’anterior govern, un dels 
motius pels quals es va fer, va ser que al final la factura era molt elevada. Val la pena 
tenir en compte aquest factor. El seu grup també creu que aquest tema es podria 
haver esperat almenys fins l’any vinent, que és any d’eleccions i potser hi ha un canvi 
de govern que hauria considerat renovar el contracte amb l’empresa. D’aquesta 
manera, s’hipoteca aquest govern durant quatre anys. Un altre assumpte que vol 
destacar és que si bé en la part expositiva s’explica que es faran reunions amb el 
Consell Comarcal, no s’especifica quan seran ni en quina freqüència es faran. També 
pregunta, pel que fa als gats, si el Consell Comarcal en fa la recollida i l’acollida, les 
persones que rebien una subvenció per fer aquesta feina, la continuaran reben 
perquè continuaran fent la feina o ja no caldrà la seva ajuda. Per últim vol fer un 
incís sobre si la Policia Local està preparada per tenir cura d’aquests animals fins que 
no arriba la gent del Consell Comarcal, i pel que ell sap, la Policia Local no està 
preparada per això. El vot del seu grup municipal serà en contra. 
 
La senyora Tenas explica que es va tenir una reunió amb l’empresa per parlar-ne. Va 
ser una conversa distesa i no és que renunciés l’empresa o l’Ajuntament digués prou. 
Senzillament, l’empresa va comentar que ja no li interessava aquest contracte perquè 
tenen la intenció de redirigir el negoci cap a altres activitats i entenien que els costos 
per dur a terme aquest contracte eren més alts i l’Ajuntament no els podia assumir. 
Va ser una mena d’acord entre les dues parts. Pel que fa a les persones que es 
cuidaven dels gats, aquestes persones no cobraven res, ho feien de manera 
voluntària, l’únic que es pagava eren les esterilitzacions. Aquestes persones no rebien 
cap subvenció. Pel que fa al moment de prendre la decisió, explica que aquest 
expedient no s’hauria hagut de fer ara, sinó que ja s’hauria hagut de fer fa un any. 
S’ha passat un any molt dolent en aquest sentit, sobretot pels gats, tant l’Ajuntament 
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com les persones que se’n cuiden voluntàriament, a les quals agraeix la seva 
dedicació, perquè ha estat un any molt dur de feina. Durant aquest temps, ha estat 
parlant amb professionals del sector i la millor solució que han trobat ha estat 
aquesta. Potser no és el millor moment, però en tot cas, no és el millor moment 
perquè s’hauria hagut de fer ja fa molt de temps. I potser tampoc és la millor solució, 
però sí que és la millor en aquest moment. Pel que fa al nombre de pobles de la 
comarca que hi estan adherits, són quinze i aquest any se n’adhereixen quatre més. 
 
7.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER A LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI DE L’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD SOCIAL I SAD 
DEPENDÈNCIA) 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar amb el Consell Comarcal del 
Maresme, en data 18 de març de 2009, un conveni de col·laboració per la gestió i el 
seguiment del servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el qual es va tornar a signar en 
data 11 de febrer de 2013. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària del dia 7 de novembre de 2013, 
va aprovar la pròrroga de la delegació de competència al Consell Comarcal del 
Maresme per a la prestació d’aquest servei mitjançant la renovació del conveni entre 
ambdues administracions, delegació que, d’acord amb el pacte cinquè, es pot 
prorrogar mitjançant l'aprovació anualment d'una addenda econòmica. 
 
Atès que en dates de 20 de gener de 2010, 24 de gener de 2011, 30 de març de 
2012, 12 de febrer de 2013, 19 de desembre de 2013, 21 de gener de 2015, 11 
d’abril de 2016, 23 de febrer de 2017 i 19 d’octubre de 2018 es van signar les 
respectives addendes de pròrroga de l’esmentat conveni, amb una vigència que 
s’acaba en data 31 de desembre de 2018. 
 
Vista l’addenda econòmica per a l’any 2019 per a la delegació de competència sobre 
el SAD de l’Ajuntament de Canet de Mar al Consell Comarcal del Maresme, la qual 
s’incorpora com a annex a la present resolució. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la coordinadora de Serveis Socials, que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe desfavorable de Secretaria i Intervenció 020/2018, que consta a 
l’expedient. 
 
Per tot això, 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 l’addenda econòmica per a l’any 2019, en la qual es defineixen 
els criteris per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, amb efectes de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2019, que es transcriu de forma annexa a aquest acord, 
i que recull els següents conceptes de despesa. 
 

Concepte Preu/hora (IVA inclòs) Hores Preu total 
SAD social                   16,25 €   1200 19.500€ 
SAD dependència                     5,52 € 4.500 24.840€ 
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Coordinació SAD                    16,25 € 25 406,25€ 
Total any   44.746,25€ 

 
SEGON.- Determinar que en el pressupost de l’exercici per a l’any 2019 es disposi 
unes aplicacions pressupostàries amb consignació suficient per atendre les despeses 
que es derivin d’aquesta addenda i que pugen a un total anual de 44.746,25 euros.  
 
TERCER.- Facultar la senyora alcaldessa, per signar tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius aquest acords. 
 
QUART.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció 
i la Tresoreria municipals, a tots els efectes. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran 
i Règim Intern, explica que el 2009 l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Maresme 
van signar un conveni, que es va renovar el 2013. A partir d’aquell any es van anar 
signant diferents addendes de pròrroga, que és el que es fa en aquest punt de l’ordre 
del dia, per a l’any 2019. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, pregunta si 
s’ha fet alguna avaluació de com està funcionant aquest servei. 
 
La senyora Isart explica que segurament dilluns vinent es passarà el pressupost a 
l’oposició i podran veure que aquest servei s’ha apujat, s’ha ampliat la consignació a 
aquesta partida per donar més servei a les famílies de Canet que ho necessitin. Pel 
que fa al servei en si, el funcionament és molt bo. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, comenta 
que l’informe de Secretaria i Intervenció a aquest expedient és desfavorable i demana 
que expliquin per quins motius és desfavorable. Explica que posen el seu grup entre 
l’espasa i la paret, perquè o voten favorablement al servei, que així ho faran, i 
aproven un expedient amb una il·legalitat, o voten en contra per aquest motiu i si 
guanya el no, Canet de Mar es quedaria sense aquest servei tan necessari. Suposa 
que tothom és conscient que si algú denuncia que hi ha un informe desfavorable a 
aquest expedient, Canet de Mar també es podria quedar sense el servei. Finalment, 
vol comentar a la senyora Isart que, tenint en compte que hi ha una Llei aprovada el 
2015 que entrava en vigor el 2016, que fa referència als convenis i la seva durada, 
hi ha hagut prou temps per haver fet bé l’aprovació d’aquest conveni. 
 
La senyora Isart comenta que el senyor Marín té raó, però això no depèn de 
l’Ajuntament, sinó del Consell Comarcal del Maresme. Espera que per a l’any que ve 
el Consell prepari el conveni i no una addenda de pròrroga. Aquest és el motiu pel 
qual l’informe d’Intervenció i Secretaria és desfavorable. Malgrat això, considera que 
és important aprovar aquest punt, pel que ha explicat abans, perquè és un servei 
molt important per a la població. 
 
El senyor Marín comenta, doncs, que la mala gestió ha estat del Consell Comarcal del 
Maresme i que potser a nivell polític, tant l’Alcaldia com la Presidència del Consell 
podrien posar-hi remei. 
 
La senyora Isart explica que intentaran fer aquesta pressió l’any vinent. 
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La senyora alcaldessa explica que aquest és un problema crònic del Consell Comarcal 
del Maresme, en el qual hi ha diferents criteris de tramitació d’aquest tipus 
d’expedients. No només passa amb l’Ajuntament de Canet de Mar, sinó que passa 
amb la majoria d’ajuntaments. Costa molt poder arreglar aquests problemes. 
 
El senyor Marín comenta que al seu grup els estranya, doncs, que s’externalitzin tants 
serveis cap al Consell Comarcal del Maresme quan se sap que no fa prou bé les coses. 
 
La senyora Isart explica que hi ha algunes coses que no les fa bé, però sí que en fa 
d’altres de correctes. 
 
La senyora alcaldessa demana al grup municipal del PDeCAT que els donin un cop de 
mà a l’hora de reclamar al Consell Comarcal que faci la feina d’acord amb els serveis 
jurídics i econòmics municipals. 
 
El senyor Marín contesta que si la senyora alcaldessa els ho demana, amb molt de 
gust els ajudaran, però si no els ho fa saber, evidentment, no ho poden fer. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21.13 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària       L’alcaldessa 
   
 
 
Clara Pérez González      Blanca Arbell Brugarola 
 


