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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 7 DE 
FEBRER DE 2018 

 
 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20:31 hores 
Hora que acaba: 21:43 hores 
Lloc: Sala de Junta de Govern 
 

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 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Marc Jiménez Torres 
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 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Quirze Planet Rovira 
M. Àngels Isart Falceto 
Jesús Marín i Hernàndez 
Laureà Gregori Fraxedas 
Àngel López Solà 
Esther Agulló Renau 
Marc Jiménez Torres 
 

ACTUA COM A SECRETARI 
 
Bernat Costas i Castilla, secretari. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas Peitabí, 
interventor municipal. 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2018 
2. Declaració interès públic reducció de jornada del lloc de treball 

d’enginyer 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió del Ple extraordinari d’avui, donant la 
benvinguda al públic present i als radiooients que poden sentir la sessió gràcies als 
tècnics que els acompanyen i dona pas al primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 
2018 
 
El Pressupost General per a l’exercici de 2018 ha estat format i elevat a aquesta 
corporació municipal per la senyora alcaldessa presidenta en la forma prevista en 
l’article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, conjuntament amb la plantilla de personal 
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.  
 
L’expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Canet de Mar per a l’exercici 
de 2018 està format pels estats de despeses i ingressos degudament codificats i 
per les bases d’execució del pressupost, així com pels annexos i altra documentació 
complementària d’acord amb l’establert als articles 164 i seg. del RDL 02/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals.  
 
Vist l’informe de la tècnica de recursos humans, que figura en l’expedient. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldessa Presidenta. 
 
Vist l’informe econòmic financer que es transcriu a continuació: 
 

“Vist allò que disposen l’article 168.1 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18.1 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, quant al requisit d’unir al pressupost de l’Entitat local, 
per a la seva aprovació pel Ple, un informe econòmic en el qual s’exposin les bases 
utilitzades per l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la 
suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les 
despeses de funcionament dels serveis, i en conseqüència, l’efectiu anivellament del 
Pressupost,  
 
En virtut del que estableix l’article 179.1.a del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
 
El funcionari que subscriu, Interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé 
emetre el següent: 
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INFORME ECONÒMIC FINANCER 
DEL PRESSUPOST GENERAL PER 2018 

 
PRIMER.- Qüestions generals 
 
D’acord amb allò previst en l’article 164 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
aprovat pel RDLeg. 2/2004, de 5 de març, el Pressupost general de l’Ajuntament de 
Canet de Mar per l’exercici 2018 està integrat pels següents pressupostos: 
 
- Ajuntament de Canet de Mar 
 
Fer constar que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 17 d’octubre de 2017, va aprovar 
inicialment la dissolució de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet amb efectes 31 de 
desembre de 2017, de manera que a 1 de gener de 2018 l’Ajuntament n’és successor 
en béns, drets i obligacions. 
 
Sense perjudici de l’anterior, als efectes d’avaluació dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa, període mig de pagaments i deute previstos en la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, el perímetre de consolidació inclou els següents ens: 
 
- Ajuntament de Canet de Mar 
- Fundació Els Garrofers 
 
Assenyalar també el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de juliol de 2017, va aprovar 
el Pla econòmic financer pel període 2017-2018, arrel de l’incompliment de la regla de 
la despesa constata en la Liquidació de l’exercici pressupostari 2016. 
  
El projecte de Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2018 resumit per capítols és: 
 

ESTAT DE DESPESES   ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Crèdits inicials   Capítol Previsions 
inicials 

1. Personal 5.618.741,85   1. Impostos directes 6.459.800,00 

2. Béns corrents i serveis 5.030.073,15   2. Impostos indirectes 110.000,00 

3. Despeses financeres 200.000,00   3. Taxes i altres 2.566.700,00 

4. Transferències corrents 370.270,00   4. Transferències corrents 3.256.392,00 

5. Fons de contingència 110.000,00   5. Ingressos patrimonials 143.230,00 

Operacions corrents 11.329.085,00   Operacions corrents 12.536.122,00 

6. Inversions reals 521.448,00   6. Venda d’inversions   

7. Transferències de capital     7. Transferències de capital   

Altres operacions no finan. 521.448,00   Altres operacions no finan. 0,00 

Operacions no financeres 11.850.533,00   Operacions no financeres 12.536.122,00 

8. Actius Financers 10.000,00   8. Actius financers 46.911,00 

9. Passius financers 722.500,00   9. Passius financers   

Operacions financeres 732.500,00   Operacions financeres 46.911,00 

TOTAL 12.583.033,00   TOTAL 12.583.033,00 
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SEGON.- Bases emprades per al pressupost d’ingressos 
 
El pressupost d’ingressos per l’exercici 2018 presenta les següents variacions respecte 
de les previsions inicials i l’estimació de liquidació de l’exercici 2017 (avenç): 
 

Euros Pressupost 2017 Pressupost 2018 % variació 

Capítols Previsions inicials Previsions 
definitives 

Drets reconeguts 
nets (estimació 
31/12) 

Previsions inicials 

  A B C D D/A 

1 6.588.300,00 6.588.300,00 7.282.881,05 6.459.800,00 -1,95 

2 76.900,00 76.900,00 114.352,69 110.000,00 43,04 

3 2.567.900,00 2.568.661,34 2.675.467,55 2.566.700,00 -0,05 

4 3.331.266,00 3.640.164,34 3.730.749,37 3.256.392,00 -2,25 

5 142.000,00 142.000,00 148.967,29 143.230,00 0,87 

Op.corrents 12.706.366,00 13.016.025,68 13.952.417,95 12.536.122,00 -1,34 

6   231.237,95 231.237,95   #¡DIV/0! 

7 457.067,74 474.067,74 108.468,80   -100,00 

Altres ONF 457.067,74 705.305,69 339.706,75 0,00 -100,00 

Op. no finan. 13.163.433,74 13.721.331,37 14.292.124,70 12.536.122,00 -4,77 

8 36.900,00 2.522.309,01 36.911,44 46.911,00 27,13 

9 175.000,00 175.000,00     -100,00 

Op.financeres 211.900,00 2.697.309,01 36.911,44 46.911,00 -77,86 

TOTAL 13.375.333,74 16.418.640,38 14.329.036,14 12.583.033,00 -5,92 

 
D’acord amb allò que estableixen els articles 162, 163 i 165 TRLHL, en l’estat 
d’ingressos del pressupost de l’entitat local figuren les estimacions dels diferents 
recursos econòmics a liquidar durant l’exercici (drets reconeguts nets). 
 
Les bases emprades per a la seva pressupostació han estat les següents: 
 
A) Operacions corrents: 
 
- Els Capítols 1, 2 i 3 s’han calculat tenint present  

 
a) la liquidació de l’exercici 2016 
b) l’estimació de liquidació de 2017 
c) les altes, baixes i modificacions en els padrons fiscals produïdes durant 
l’exercici 2017; i  
d) les Ordenances Fiscals i de Preus Públics per a l’exercici 2018 

 
Els principals aspectes a comentar són: 
 
o En els tributs de venciment periòdic (IBI, IAE i IVTM) únicament s’han 

pressupostat els ingressos gestionats mitjançant padró o llista cobratòria 
(no s’han pressupostat les liquidacions que es puguin produir per altes o 
procediments de comprovació o inspecció). 
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o En l’IBI - urbana, s’ha considerat l’efecte combinat de l’aplicació del 
coeficient reductor 0.91 sobre els valors cadastrals, l’increment de base 
liquidable i la reducció de tipus de gravamen que contempla la modificació 
d’ordenances fiscals per 2018.  

o En l’IITNVU s’han considerat l’estimació dels drets reconeguts nets a 
31/12/2017, corregida a la baixa amb un coeficient 0,40, com a provisió per 
les devolucions que eventualment s’hagin d’efectuar una vegada el 
legislador concreti l’aplicació de la doctrina del Tribunal Constitucional 
relativa a les transmissions en què no es posi de manifest increment de 
valor. 

- El Capítol 4 Transferències corrents s’han calculat atenent a les dades disponibles 
als Serveis Econòmics a la data de realització d’aquest informe. 
 
Quant a la Participació en tributs de l’Estat (PTE), habitualment a la data d’elaboració 
del pressupost les entitats locals disposen, si no de l’import de l’assignació individual, 
almenys de la previsió d’increment agregat de les bestretes de l’exercici per cadascun 
dels tres règims de PTE (municipis en règim de variables, municipis en règim de cessió 
i diputacions provincials), així com del signe –positiu o negatiu- de la liquidació de 
l’exercici t-2 en termes agregats. Enguany, el fet de no disposar d’un avantprojecte o 
projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per 2018, ni de cap avenç sobre 
l’evolució dels Ingressos Tributaris de l’Estat (magnitud amb la que s’indexa la PTE), 
aboca a partir dels imports de l’exercici anterior, corregits amb les devolucions per 
liquidacions negatives dels exercicis 2008 i 2009, sense contemplar cap import 
(creditor o deutor) per liquidació definitiva, el qual es coneixerà al juliol 2018. Una 
vegada es publiqui l’assignació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en el cas de 
constatar que s’han sobreestimat els ingressos, caldrà procedir a retenir crèdits per no 
disponibilitat per import equivalent a la desviació. En el cas invers, d’acord amb allò 
previst en la LOEPSF, els majors ingressos sobre els pressupostats, o bé s’hauran de 
destinar a reduir deute, o bé a incrementar el superàvit. 
 
- La resta d’ingressos per transferències corrents s’han pressupostat segons els 
següents criteris: 
 
o Fons de cooperació local de Catalunya: atenent a l’import atorgat en el darrer 

exercici (2017).  
o Subvencions corrents finalistes: atenent als imports ja concedits i que es preveu 

reconèixer durant l’exercici 2018, bé amb l’acord de reconeixement de l’obligació 
pel tercer, bé de forma simultània a l’ingrés.  

- El Capítol 5 Ingressos patrimonials s’ha pressupostat atenent les dades 
disponibles als Serveis Econòmics a la data de realització d’aquest informe. 
 
B) Altres operacions no financeres 
 
No s’han pressupostat ingressos de capítol 6 Alienació d’inversions ni capítol 7 
Transferències de capital. 
 
C) Operacions financeres 
 
- En capítol 8 Actius financers, es pressuposten els ingressos per reintegrament del 

préstec concedit l’any 2012 a la Fundació Els Garrofers, així com els 
reintegraments de préstecs atorgats al personal. 

- No es preveuen ingressos de capítol 9 Passius financers. 
 
TERCER.- Bases emprades per al pressupost de despeses 
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El pressupost de despeses per l’exercici 2018 presenta les següents variacions 
respecte dels crèdits inicials i estimació d’obligacions reconegudes de l’exercici 2017 
(avenç): 
 
 
 
 

Euros Pressupost 2017 Pressupost 
2018 

% variació 

Capítols Crèdits inicials Crèdits totals Obligacions 
reconegudes 
netes a 31/12 
(estimació) 

Crèdits inicials 

 A B C D D/A 

1 5.387.753,33 5.507.147,97 5.036.827,40 5.618.741,85 4,29 
2 4.887.084,81 5.531.479,60 4.380.024,97 5.030.073,15 2,93 
3 245.000,00 180.950,48 88.522,12 200.000,00 -18,37 
4 480.436,00 626.372,60 473.512,16 370.270,00 -22,93 
5 75.491,00 20.000,00 0,00 110.000,00 45,71 
Op.corrents 11.075.765,14 11.865.950,65 9.978.886,65 11.329.085,00 2,29 
6 1.364.568,60 2.644.817,52 1.052.685,97 521.448,00 -61,79 
7         #¡DIV/0! 
Altres ONF 1.364.568,60 2.644.817,52 1.052.685,97 521.448,00 -61,79 
Op. no finan. 12.440.333,74 14.510.768,17 11.031.572,62 11.850.533,00 -4,74 
8       10.000,00 #¡DIV/0! 
9 935.000,00 1.907.872,21 1.885.892,22 722.500,00 -22,73 
Op.financeres 935.000,00 1.907.872,21 1.885.892,22 732.500,00 -21,66 
TOTAL 13.375.333,74 16.418.640,38 12.917.464,84 12.583.033,00 -5,92 

 

D’acord amb allò que estableixen els articles 162, 163 i 165 TRLHL, en l’estat de 
despeses del pressupost de l’entitat local figuren els crèdits necessaris per atendre el 
compliment de les obligacions que, com a màxim, podrà reconèixer. 
 
Les bases emprades per a la seva pressupostació han estat les següents: 
 
A) Operacions corrents 
 
- Capítol 1 Personal. Es consignen els crèdits necessaris per atendre: 

 
o Les retribucions i quotes socials del personal de l’extint Organisme autònom 

Ràdio Canet, que a la seva dissolució s’ha integrat en la plantilla de 
l’Ajuntament. 

o L’increment de retribucions del personal funcionari i laboral en un 1% respecte 
de 31 de desembre de 2016, fixada en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
pressupostos generals de l’Estat per 2017. 

o Els premis per jubilació anticipada de diversos membres del personal que 
eventualment els podrien meritar durant l’exercici 2018;  

o La creació en plantilla d’un lloc d’encarregat, de promoció interna, a Parcs i 
jardins i d’un agent i un caporal addicionals a la Policia local 

o L’aplicació dels increments retributius per determinats membres del personal, 
acordats pel Ple en sessió de 29 de maig de 2015, i la corresponent quota social. 

o La cobertura de substitucions per baixes permisos de maternitat;  
o Millores retributives pel personal en el marc de la negociació dels nous acords de 

condicions que s’ha de produir durant l’exercici;  
Els crèdits inicials es corresponen amb els imports de retribucions bàsiques i 
complementàries i les quotes empresarials de Seguretat Social que recull 
l’Annex de Personal.  
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Segons informe de la tècnica de recursos humans, l’Annex de personal inclou 
totes les places de la plantilla que es troben efectivament ocupades, ja constin 
vacants o no vacants en plantilla. 
Així mateix, consten dotades les places incloses en l’Oferta pública d’ocupació de 
l’exercici 2017. 
 

- Capítol 2 Béns corrents i serveis. Es consignen els crèdits necessaris per atendre: 
 
o Arrendaments: Anualitats dels contractes d’arrendament vigents. 
o Manteniment, conservació i reparació: S’han dotat els imports dels contractes 

vigents o en curs. Així mateix, s’han dotat les revisions i inspeccions periòdiques 
d’edifics i instal·lacions que correspon realitzar durant l’exercici. 

o Subministraments (aigua, gas, electricitat): S’ha corregit la distribució entre 
orgànic i subprogrames per adequar-la a la realitat, a partir de la proposta de 
l’enginyera municipal.  

o Despeses diverses necessàries pel normal funcionament dels serveis mínims 
oficials (material d’oficina, publicacions, comunicacions postals, telefòniques, 
defensa jurídica, etc). 

o Neteja d’edificis: s’ha dotat l’import de l’anualitat del contracte per 2018, més la 
revisió de preus i/o modificacions de contractes.  

o Despeses de funcionament dels serveis que tenen caràcter obligatori segons 
article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases del règim local.  

o Indemnitzacions als membres de la corporació per assistència efectiva als 
òrgans col·legiats dels quals formen part, considerant l’estimació de 9 sessions 
de ple (6 ordinàries i 3 extraordinàries) i les respectives comissions assessores, i 
52 Juntes de Govern. 
Existeix consignació a nivell de vinculació per respondre de tots els compromisos 
de despesa d’exercicis futurs corresponents a l’anualitat 2018. 
 

- Capítol 3 Despeses financeres. La consignació és suficient per atendre la despesa 
d’interessos per les operacions pendents de reemborsament.  

- Capítol 4 Transferències corrents. S’han consignat les aportacions a altres entitats 
locals de les quals forma part el municipi (mancomunitats, consorcis, entitats 
municipalistes).  

- Capítol 5 Fons de contingència. Es dota el Fons de contingència d’execució 
pressupostària al qual es refereix l’article 31 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per a l’atenció de 
necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per les quals no existeixi 
crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient. Tot i que la seva existència 
únicament té caràcter obligatori per als ens locals de l’àmbit subjectius dels arts. 
111 i 135 TRLHL, la seva consignació esdevé recomanable per la resta d’entitats 
locals, ateses les restriccions que la LOEPSF opera sobre el finançament de les 
modificacions pressupostàries. D’acord amb l’Ordre HAP 419/2014, de 14 de 
març, la seva imputació pressupostària es farà al concepte 500 i el grup de 
programa 929.  
 

B) Altres operacions no financeres 
 
- Capítol 6 Inversions reals. L’annex d’inversions mostra el detall de les inversions a 

realitzar durant l’exercici, el codi i denominació identificadors del projecte i el 
finançament de la mateixa, amb distinció de la part finançada amb recursos 
generals i la part finançada amb recursos afectats.  
 
Els crèdits inicials del capítol VI inversions reals es corresponen amb l’import de 
l’anualitat 2018 de l’Annex d’inversions. 
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Consten dotades les aplicacions corresponents a l’anualitat 2018 dels contractes 
de subministrament plurianuals per passeres i grups de dutxes de les platges. 
 

C) Operacions financeres 
 
- Capítol 8 Actius financers. S’ha creat consignació per atendre l’atorgament de 

préstecs al personal a compte de retribucions no meritades. 
- Capítol 9 Passius financers. L’annex d’estat de previsió i moviments del deute 

mostra el detall de les operacions de crèdit pendents de reemborsament a l’inici 
de l’exercici, les noves operacions previstes a realitzar al llarg de l’exercici i el 
volum d’endeutament al tancament de l’exercici econòmic.  

- Els crèdits inicials del capítol 9 són suficients per atendre les amortitzacions 
previstes durant l’exercici, segons quadre d’amortització dels passius obrant en el 
programari SICALWIN a la data d’emissió d’aquest informe. 

 
CONCLUSIÓ 
 
D’acord amb les consideracions anteriors i a l’objecte de donar compliment al que es 
preveu a l’article 168.1.e) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 
funcionari que sota signa considera que la proposta de pressupost de l’Ajuntament de 
Canet de Mar per l’exercici 2018 està efectivament anivellada. 
 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.” 

 
Vist l’informe d’intervenció previst a l’article 168.4 TRLHL, que es transcriu a 
continuació: 
 

“Vist el projecte de pressupost general i plantilla de personal de l’Ajuntament de Canet 
de Mar per l’exercici 2018,  
 
D’acord amb allò que disposen els articles 168.4 del Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18.4 in fine 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del 
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos, 
 
El funcionari que sotasigna, Interventor d’aquest Ajuntament, té a bé emetre el 
següent: 
 

INFORME 
 
I.-RÈGIM JURÍDIC DEL PRESSUPOST 
 
PRIMER.-La normativa aplicable a l’elaboració i aprovació del pressupost de les entitats 
locals ve definida per: 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local: arts. 22.2.e) y 

47.1 i 112. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals: arts. 162 a 171  
- 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: capítol I, arts 2 a 23.  
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- Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per 2017, quant a 
les disposicions que segueixen en vigor (a data d’emissió de l’informe no s’ha 
aprovat la LPGE per 2018). 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels 
Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per l’Ordre HAP 419/2014, de 14 
de març. 

 
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 162 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL)-, el Pressupost General de l’Entitat Local constitueix l’expressió xifrada, 
conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’Entitat, 
i els seus Organismes Autònoms, i dels drets que prevegin liquidar durant el 
corresponent exercici, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les 
Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’Entitat Local 
corresponent. 
 
Afegeix l’article 163 TRLHL que l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural i a 
ell s’imputaran els drets liquidats en l’exercici, qualsevol que sigui el període del qual 
derivin, i les obligacions reconegudes durant l’exercici. 
 
TERCER.- El Pressupost General atendrà al compliment del principi d’estabilitat i 
sostenibilitat financera, en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 
 
QUART.- L’article 164 TRLHL determina que el Pressupost General està integrat per: 
 
- el Pressupost de la pròpia Entitat,  
- el Pressupost de seus Organismes Autònoms  
- i els estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils el 

capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’Entitat Local.  
 
De conformitat amb allò previst a l’article 166 al Pressupost General s’uniran com 
annexos: 
a) Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de 

quatre anys, podran formular els municipis i resta d’entitats locals d’àmbit 
supramunicipal. 

b) Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats 
mercantils del capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari 
l’Entitat Local. 

c) L’estat de consolidació del Pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els 
Pressupostos i estats de previsió dels seus Organismes Autònoms i Societats 
Mercantils. 

d) L’estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall 
d’operacions de crèdit o d’endeutament pendents de reemborsament al 
principi de l’exercici econòmic, amb distinció d’operacions a curt termini, 
operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades 
en divises o similars, així com de les amortitzacions que es preveuen realitzar 
durant el mateix exercici. 
El pla d’inversions que haurà de coordinar-se, si escau, amb el programa 
d’actuació i plans d’etapes de planejament urbanístic, es completarà amb el 
programa financer, que contindrà: 
 
a) La inversió prevista a realitzar en cadascun dels quatre exercicis. 
b) Els ingressos per subvencions, contribucions especials, càrregues 

d’urbanització, recursos patrimonials i altres ingressos de capital que es 
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prevegin obtenir en els exercicis esmentats, així com una projecció de la 
resta dels ingressos previstos a l’esmentat període. 

c) Les operacions de crèdit que resultin necessàries per completar el 
finançament, amb indicació dels costos que vagin a generar. 
Dels plans i programes d’inversió i finançament es donarà compte, en el 
seu cas, al Ple de la Corporació coincidint amb l’aprovació del 
pressupost, havent de ser objecte de revisió anual, afegint un nou 
exercici a les seves previsions. 

 
CINQUÈ.- L’article 165 TRLHL preveu que per cadascun dels Pressupostos que integren 
el Pressupost General contindrà: 
 
a) Els estats de despeses, en els quals s’inclouran, amb la deguda especificació, els 

crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions. 
b) Els estats d’ingressos, en els quals figuraran les estimacions dels distints recursos 

econòmics a liquidar durant l’exercici. 
c) Les Bases d’Execució, que contindran l’adaptació de les disposicions generals en 

matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia Entitat, així 
com aquelles obres necessàries per a la seva encertada gestió, establint quantes 
prevencions es considerin oportunes o convenients per a la millor realització de 
les despeses i recaptació dels recursos, sense que puguin modificar allò legislat 
per a l’administració econòmica ni comprendre preceptes d’ordre administratiu 
que requereixin legalment procediment i solemnitats específiques distintes d’allò 
previst per al Pressupost. 

 
Tenint en compte: 
 
a) Els recursos de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms i 

societats mercantils es destinaran a satisfer el conjunt de les seves respectives 
obligacions, llevat d’en el cas d’ingressos específics afectats a finalitats 
determinades. 

b) Els drets liquidats i les obligacions reconegudes s’aplicaran als pressupostos pel 
seu import íntegre, quedant prohibit atendre obligacions mitjançant minoració 
dels drets a liquidar o ja ingressats, llevat que la llei ho autoritzi de forma 
expressa. S’exceptuen de l’anterior les devolucions d’ingressos que es declarin 
indeguts per tribunal o autoritat competents. 

c) Cadascun dels pressupostos que s’integren en el pressupost general haurà 
d’aprovar-se sense dèficit inicial. 

 
SISÈ.- El contingut de les Bases d’Execució del Pressupost es regula a l’article 9 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria 
de Pressupostos, establint que aquestes podran remetre’s als Reglaments o normes de 
caràcter general dictades pel Ple, i que contindran, entre altres matèries: 
 
- Els nivells de vinculació jurídica dels crèdits. 
- La relació expressa i taxativa dels crèdits que es declarin ampliables, amb detall 

dels recursos afectats. 
- La regulació de les transferències de crèdits, establint, en cada cas, l’òrgan 

competent per autoritzar-les. 
- La tramitació dels expedients d’ampliació i generació de crèdits, així com 

d’incorporació de romanents de crèdits. 
- Les normes que regulin el procediment d’execució del Pressupost. 
- Les desconcentracions o delegacions en matèria d’autorització i disposició de 

despeses, així com de reconeixement i liquidació d’obligacions. 
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- Els documents i requisits que, d’acord amb el tipus de despeses, justifiquin el 
reconeixement de l’obligació. 

- La forma en què els perceptors de subvencions hagin d’acreditar el trobar-se al 
corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Entitat Local i justificar l’aplicació de 
fons rebuts. 

- Els supòsits en els quals puguin acumular-se diverses fases d’execució del 
pressupost de despeses en un sol acte administratiu. 

- Les normes que regulen l’expedició d’ordres de pagament a justificar i bestretes 
de Caixa fixa. 

- La regulació dels compromisos de despeses plurianuals. 
 
SETÈ.- Els estats d’ingressos i despeses dels Pressupostos es confeccionaran conforme 
allò regulat a l’article 167 TRLHL i a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la 
qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals, modificada per 
l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. 
 
L’aplicació pressupostària de despeses vindrà definida, al menys, per la conjunció de 
les classificacions per programes en el nivell de grup de programa o programa i 
concepte o subconcepte respectivament. Amb caràcter potestatiu, també vindrà 
definida per la classificació orgànica. L’estructura per programes és oberta a partir de 
programes i subprogrames i l’estructura econòmica a partir de conceptes i 
subconceptes. 
 
Les previsions incloses en els estats d’ingressos vindran amb caràcter obligatori per la 
classificació econòmica i amb caràcter potestatiu per la classificació orgànica. 
L’estructura per conceptes i subconceptes és oberta, per la qual cosa es podran crear 
els que es considerin necessaris quant no figuren en aquella. 
 
VUITÈ.- De conformitat amb el que preveu l’article 168.2 TRLHL els Organismes 
Autònoms remetran el seu Pressupost a l’Entitat Local de la qual depenguin abans del 
15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada a l’article 
168.1 TRLHL, en la redacció donada pel Reial decret-llei 17/2014. 
 
Les Societats Mercantils, incloses aquelles el capital de les quals sigui majoritària la 
participació de l’Entitat Local, remetran a aquesta, en el mateix termini, les seves 
previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d’actuació, 
inversions i finançament per a l’exercici següent. 
 
NOVÈ.- Els articles 168 (en la redacció donada pel Reial decret-llei 17/2014) i 169 del 
TRLHL, regulen el procediment d’aprovació dels Pressupostos, establint que: 
 
1r.- El Pressupost de l’Entitat Local serà format pel seu President-Alcalde i a ell haurà 
d’afegir-se la següent documentació: 
 
- Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que 

presenti en relació amb el vigent. 
- Liquidació del Pressupost de l’exercici anterior i avanç de la del corrent, referida, 

al menys, als sis primers mesos de l’exercici corrent. 
- Annex de personal de l’Entitat Local. 
- Annex de les inversions a realitzar en l’exercici. De conformitat amb el que preveu 

l’article 19 del Reial Decret 500/1990 recollirà la totalitat dels projectes d’inversió 
que es prevegin realitzar en l’exercici i haurà d’especificar per a cadascun dels 
projectes: codi d’identificació, denominació de projecte, anys d’inici i any de 
finalització previstos, import de l’anualitat, tipus de finançament determinant si es 
finança amb recursos generals o amb ingressos afectats, vinculació dels crèdits 
assignats, i òrgan encarregat de la seva gestió. 
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- Annex de beneficis fiscals en tributs locals contenint informació detallada dels 
beneficis fiscals i la seva incidència en els ingressos de cada Entitat Local. 

- Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats 
Autònomes en matèria de despesa social, amb especificació de la quantia de les 
obligacions de pagament i dels drets econòmics que s'han de reconèixer en 
l'exercici al que es refereix el pressupost general i de les obligacions pendents de 
pagament i drets econòmics pendents de cobrament, reconeguts en exercicis 
anteriors, així com de l'aplicació o partida pressupostària en la qual es recullen, i 
la referència al fet que aquests convenis inclouen la clàusula de retenció de 
recursos del sistema de finançament a la qual es refereix l'article 57 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

- Un informe econòmic – financer, en el qual s’exposin les bases utilitzades per a 
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels 
crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de 
funcionament dels serveis i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del 
Pressupost. 
D’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, 
també s’haurà d’acompanyar de l’informe d’intervenció sobre el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat i sostenibilitat financera de la pròpia Entitat Local i dels seus 
Organismes i Entitats dependents.  

 
2n.- Sobre la base dels Pressupostos de l’Ajuntament i dels Organismes Autònoms i 
dels estats de previsió de les Societats Mercantils, l’Alcaldia formarà el Pressupost 
General i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i documentació 
complementària detallats als articles 166.1 i 168 TRLHL al Ple abans del dia 15 
d’octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució.  
 
L’acord d’aprovació, que serà únic, haurà de detallar els Pressupostos que integren el 
Pressupost General, no podent aprovar-se cap d’ells separadament. 
 
La competència plenària per a l’aprovació del Pressupost es fonamenta a més en 
l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
Amb caràcter previ a qualsevol acord plenari, l’expedient haurà de sotmetre’s a estudi 
per la Comissió Informativa d’Hisenda, per així exigir-ho, entre altres, els arts. 20.1-c) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 82, 123, 126, 
entre altres, del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
3r.- Aprovat inicialment el Pressupost General, s’exposarà al públic, previ anunci al 
Butlletí Oficial de la Província per 15 dies hàbils, durant els quals els interessats 
podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. El Pressupost es 
considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les. 
 
D’acord amb l’article 170.1 TRLHL, a aquests efectes tenen la condició d’interessats els 
habitants del terme municipal, i aquells que resultin directament afectats, tot i que no 
habitin en aquest territori; a més els Col·legis Oficials, Càmeres Oficials, sindicats, 
associacions i resta d’entitats legalment constituïdes per vetllar per interessos 
professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels que els són propis. 
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De conformitat amb l’article 170.2 TRLHL, únicament es podran presentar 
reclamacions contra el Pressupost:  
 
 
 
a) per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts al 

TRLRHL,  
b) per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’Entitat 

Local en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim,  
c) per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació a les despeses 

pressupostades o bé d’aquests respecte de les necessitats per a les quals està 
previst. 

 
4t.- L’aprovació definitiva del Pressupost General haurà de realitzar-se, pel Ple abans 
del dia 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què hagi d’aplicar-se. 
 
Pel que fa a l’adopció de l’acord, atès que no es troba inclòs en la relació de supòsits 
subjectes a majoria qualificada de l’article 47 LBRL, opera la regla general de majoria 
simple. 
 
5è.- El resum per capítols del Pressupost General, definitivament aprovat, serà 
publicat al Butlletí Oficial de la Província. També s’inserirà el Pressupost al Butlletí 
Oficial de la Corporació, si en tingués. 
 
6è.- Del Pressupost General definitivament aprovat es remetrà còpia a l’Administració 
de l’Estat i a la Comunitat Autònoma. La remissió es realitzarà simultàniament a 
l’enviament al Butlletí Oficial a què es refereix l’apartat anterior. 
 
7è.- El Pressupost entrarà en vigor, en l’exercici corresponent, un cop publicat en la 
forma prevista a l’apartat 5è anterior. 
 
8è.- Si en iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost 
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’anterior, amb els seus 
crèdits inicials, sense perjudici de les modificacions que es realitzin conforme el que 
disposen els articles 177, 178 i 179 TRLHL i fins l’entrada en vigor del nou Pressupost. 
La pròrroga no afectarà els crèdits per a serveis o programes que hagin de concloure 
en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o 
afectats. 
 
DESÈ.- Còpia del Pressupost i de les seves modificacions haurà de trobar-se a 
disposició del públic, a l’efecte informatiu, des de la seva aprovació definitiva fins la 
finalització de l’exercici (art. 169.7 TRLRHL ). 
 
ONZÈ.- Contra l’aprovació definitiva del Pressupost només podrà interposar-se recurs 
contenciós – administratiu davant la Sala del Contenciós – Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb allò 
establert als articles 48 i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els 
articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa – Administrativa; i això sense perjudici que els interessats puguin 
interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú (art. 171.1 TRLRHL). 
 
El Tribunal de Comptes haurà d’informar prèviament a la resolució del recurs quan la 
impugnació afecti o es refereixi a l’anivellament pressupostari (article 171.2 TRLHL) 
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La interposició del recurs no suspendrà, per si sola, l’aplicació del Pressupost 
definitivament aprovat (art. 171.3 TRLRHL ). 
 
 
 
 
II.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMER.- En la tramitació del projecte de Pressupost general s’han superat els terminis 
previstos al TRLHL per a l’aprovació inicial del projecte de pressupost (15 d’octubre).  
 
SEGON.- Atès que a 1 de gener de 2018 no es comptava amb pressupost aprovat, es 
va procedir a la prorroga del pressupost de l’exercici 2017, en els seus crèdits inicials, i 
amb els ajustos previstos als articles 169.6 del TRLHL i 21 del RD 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
D’acord amb l’article 21.6 del RD 500/1990, el pressupost definitiu s’aprovarà amb 
efectes de 1 de gener i els crèdits que s’hi inclouen tindran la consideració de crèdits 
inicials. Les modificacions i ajustos efectuats sobre el pressupost prorrogat s’entendran 
realitzades sobre el pressupost definitiu, llevat que el Ple disposi en el propi acord 
d’aprovació d’aquest darrer que determinades modificacions o ajustos se consideren 
inclosos en els crèdits inicials, en quin cas hauran d’anul·lar-se els mateixos. 
 
Així mateix, aprovat el pressupost definitiu, s’hauran d’efectuar els ajustos necessaris 
per donar cobertura, en el seu cas, a les operacions efectuades durant la vigència del 
pressupost prorrogat. 
 
TERCER.- Assenyalar que el Ple de la corporació, en sessió de de 17 d’octubre de 
2017, va aprovar inicialment la dissolució de l’Organisme autònom Ràdio Canet amb 
efectes 31 de desembre de 2017. 
 
Per tant, el Pressupost General de l’Entitat està composat únicament pel de 
l’Ajuntament: 
 

Pressupost Ajuntament. Exercici 2018 Import en euros 
Crèdits inicials de despesa Caps. 1 a 9 12.583.033,00 
Previsions inicials d’ingressos Cap. 1 a 9 12.583.033,00 

 
En conseqüència, el Pressupost General s’aprova sense dèficit inicial, complint així el 
que disposa l’article 165.4 TRLRHL. 
 
QUART.- La documentació que integra l’expedient respecta, en general, els requisitS 
formals i materials establerts en la legislació. No obstant això, cal assenyalar que 
manquen en l’expedient els següents annexos previstos en l’article 166 TRLHL: 
 
- Els plans i programes d’inversió i finançament que, per a un termini de quatre 

anys, podran formular els municipis i resta d’entitats locals d’àmbit 
supramunicipal. 

- Els programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats 
mercantils del capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari 
l’Entitat Local. No aplicable. 

- L’Annex de beneficis fiscals 
D’altra banda, respecte de la documentació inclosa en l’expedient s’observa: 

- En l’Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats 
Autònomes en matèria de despesa social es fa constar informe de secretaria, 
assenyalant que l’Ajuntament de Canet de Mar no té cap conveni directe amb 



Ref: S/iu 

15 
 
 

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 

l’Administració de la Comunitat Autònoma, la Generalitat de Catalunya, en 
matèria de Serveis Socials. 

- Consta un Annex a les BEP amb la relació de subvencions nominatives, indicant 
beneficiari, CIF, finalitat i import de la subvenció. 
Així mateix, es constata que s’han introduït les següents modificacions en les 
Bases d’execució del pressupost: 

 
a) Ampliar les bosses de vinculació dels crèdits, per tal de flexibilitzar la gestió 

pressupostària: 
 

 2018 2017 
Cap./concepte Org Pro Eco Org Pro Eco 
Cap 1 (general) 2 1 2 2 3 2 
150, 151 i 13101 2 1 5 2 3 5 
Resta de capítols 2 1 1 2 3 3 
Cap 3 2 1 1 2 5 5 
Cap 4 2 1 1 2 5 5 
Cap 5 2 1 1 2 5 5 
Cap 6 2 1 1 2 5 5 
Cap 7 2 1 1 2 5 5 
Cap 8 2 1 1 2 5 5 
Cap 9 2 1 1 2 5 5 

 
Es mantenen les regles especials per als projectes de despesa. 
 
b) S’incorporen els criteris d’amortització de l’immobilitzat i de determinació del dubtós 
cobrament adoptats pel Ple en sessió de 30 de març de 2017. 
c) En la gestió de la despesa de contractes, es redueix de 3.000 € a 1.000 € el llindar 
per sota del qual es podran acumular les fases A-D-O. Per tant, totes les despeses de 
capítol 2 i 6 que excedeixin de 1.000 € s’hauran de tramitar a través del departament 
de Contractació i Compres, formalitzant el corresponent contracte i document AD, amb 
caràcter previ a l’execució de les prestacions i la presentació de factura. D’aquesta 
manera es vol reforçar els controls sobre la contractació menor i prevenir el seu ús 
inadequat. 
d) S’estableix la obligatorietat de fer constar el número d’operació prèvia en les 
factures, a quin efecte, els departaments responsables hauran de comunicar aquesta 
informació als proveïdors juntament amb la notificació de l’adjudicació del contracte. 
e) S’estableix la obligatorietat d’expedir factura electrònica, amb independència de 
l’import de la mateixa, a tots els proveïdors que siguin societats anònimes, societats 
de responsabilitat limitada, unions temporals d'empresa i la resta d'entitats definides a 
l'article 4 de la Llei 25/2013, d’impuls a la facturació electrònica. S’estableix també un 
període transitori fins a 30 d’abril de 2018 per facilitar l’adaptació. 
 
CINQUÈ.- Els estats d’ingressos i despeses del Pressupost de l’Ajuntament respecten, 
amb caràcter general, allò establert en l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre.  
 
En tot cas, es recorda que en les operacions d’arrendament financer o leasing, quan es 
presumeixi voluntat d’exercitar l’opció de compra en els termes previstos en l’OHEA 
3565/2008, les quotes i els interessos s’hauran d’imputar en els conceptes 648 i 358 
respectivament. En els altres casos, la despesa s’imputarà a l’article 20 
“Arrendaments”. 
 
SISÈ.- D’acord amb l’article 26.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local, són serveis de prestació obligatòria per als municipis de fins a 20.000 habitants: 
enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari 
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d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies 
públiques, parcs públics, biblioteca pública, i tractament de residus. En l’estat de 
despeses existeixen els programes pressupostaris corresponents a aquests serveis de 
prestació obligatòria, amb les següents precisions: 
 
- Abastament d’aigua: El servei es presta mitjançant un contracte de gestió de 

serveis, en la modalitat de concessió administrativa, en la qual la retribució del 
contractista consisteix en les contraprestacions econòmiques satisfetes 
directament pels usuaris. Amb tot, consta dotat membre del personal funcionari 
adscrit a aquest servei, segons contracte amb la concessionària, les retribucions 
del qual són compensades per l’empresa. 

- Clavegueram: L’Ajuntament no disposa de cap contracte de serveis de 
manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram i les actuacions que es 
realitzen es fan, bé a través de mitjans propis, bé mitjançant serveis externs 
contractats puntualment. Atès que l’Ajuntament té establerta una taxa pel servei 
de clavegueram, amb unes previsions inicials d’ingressos de 285.000 € per 
l’exercici 2018, i vist que l’import dels crèdits consignats per aquest programa, i 
que serien assimilables als costos directes, és sensiblement inferior, s’adverteix 
que es podria estar incomplint la regla de quantificació de l’article 24.2 del TRLHL, 
a menys que la resta de costos imputables -els costos indirectes i d’amortització 
de l’immobilitzat i els necessaris per garantir el manteniment del servei- siguin 
superiors a la diferència. 

 
SETÈ.- L’estat de despeses inclou crèdits per programes que corresponen a l’exercici 
de competències diferents de les pròpies i delegades, per a les quals, de conformitat 
amb allò previst en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, 
en redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), caldrà obtenir els informes de no 
duplicitat de l’administració competent en raó de la matèria i de sostenibilitat financera 
de l’administració responsable de la tutela financera, segons el procediment regulat pel 
Decret del Departament de Governació i Relacions Institucionals 208/2015, de 22 de 
setembre. Es tracta, entre altres, de: 
 
- Transport de viatgers. Subvenció prevista al conveni amb la Direcció general de 

transports de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Sant Cebrià de 
Vallalta, Calella i Sant Pol de Mar pel sosteniment de la línia de transport 
interurbà. 

- Inversions en centres d’ensenyament primari.  
- Funcionament de centres d’ensenyament secundari. 
- Foment dels ensenyaments musicals i artístics: conveni de subvenció nominativa 

amb l’entitat Canet Promúsica; conveni amb el departament d’Ensenyament i 
Comediants per la utilització de la Cúpula de Comediannts. 

  
VUITÈ.- L’informe econòmic financer posa de manifest que en el pressupost es doten 
els crèdits suficients per atendre les obligacions derivades de contractes vigents, 
segons informació obrant en comptabilitat. En tot cas, l’existència de consignació 
pressupostària adequada i suficient per aplicar les operacions RC i AD d’exercicis futurs 
registrades en Comptabilitat no vol dir que estigui garantida també la cobertura 
pressupostària de despeses per la prestació de serveis, subministraments o obres 
necessàries per al funcionament ordinari de l’administració municipal i respecte dels 
quals no consten en comptabilitat aquests documents -per exemple, si els contractes 
comptabilitzats vencen abans de 31/12.  
 
NOVÈ.- No consten en Comptabilitat provisions per responsabilitats que hagin de ser 
executades durant l’exercici 2018 i per tant, que hagin de ser pressupostades.  
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DESÈ.- Respecte de les despeses finançades totalment o parcial amb finançament 
afectat, i en particular, per subvencions finalistes i operacions de crèdit, la 
disponibilitat dels crèdits quedarà condicionada a allò que estableix l’article 8è de les 
Bases d’execució, de conformitat amb l’article 173.6 TRLHL. A aquest efecte, la 
Intervenció practicarà a inici d’exercici les retencions per no disponibilitat que 
s’escaiguin en aquestes crèdits de despesa, fins que es pugui verificar la plena 
executivitat dels recursos que la financen. 
 
ONZÈ.- Pel que fa al control de legalitat dels crèdits de capítol 1 i de la plantilla de 
personal cal informar el següent: 
 
- Increment retribucions i increment de plantilla: L’increment del capítol 1 reflecteix 

a la integració del personal de l’extint OA Ràdio Canet, la consolidació de 
l’increment de retribucions en 1% respecte de 31 de desembre de 2016, aplicat 
durant l’any 2017 en base a allò previst a l’art. 18.Dos i Quatre de la LPGE 2017, i 
el reconeixement de nous triennis meritats pel personal. No obstant això, també 
reflecteix l’adopció d’altres mesures discrecionals que podrien contravenir les 
restriccions imposades per LPGE 2017 quant a la incorporació de nou personal al 
sector públic, que s’ha de subjectar a la taxa de reposició (art.19.U); la 
contractació de personal interí o laboral temporal, que ha de tenir caràcter 
excepcional i motivada per necessitats urgents (article 19.Dos), l’increment de 
retribucions del personal funcionari, que no podrà excedir del 1% en termes 
d’homogeneïtat quant a antiguitat i nombre d’efectius respecte de 31 de 
desembre de 2016 (art.18.Dos) i l’increment de massa salarial del personal 
laboral, que tampoc podrà excedir del 1 % (art.18.i Quatre LPGE 2018):  
 
a) Es creen dues noves places en la plantilla de personal funcionari, una d’agent 

i l’altra de caporal de Policia local, i es doten íntegrament, sense que concorri 
la creació d’un nou servei, ni l’amortització d’altres places. 

b) Es preveu cobrir amb personal interí o laboral temporal els permisos de 
maternitat i les incapacitats temporal prèvies, el cost de les quals no es 
finança íntegrament amb les devolucions de seguretat social. 

c) S’incrementa la dotació per hores extraordinàries del personal laboral de 
Brigada d’obres i serveis. 

d) Es preveu l’increment retributiu a determinats treballadors municipals que, 
segons l'acta de puntuació de la Valoració de Llocs de treball, efectuada a 
l'any 2009, tenien una puntuació igual o inferior als 200 punts, i que fou 
aprovat en sessió plenària de data 7 de maig de 2015, amb informe 
desfavorable de Secretaria e Intervenció. 

e) S’incrementa la dotació total del complement de productivitat del personal 
funcionari adscrit a la Policia local , consignant un nou concepte relatiu a la 
prestació efectiva de serveis en cap de setmana, en el marc de la negociació 
amb la representació sindica que es durà a terme durant l’exercici 2018. 

f) S’incrementa la dotació a l’aplicació 16104 Indemnitzacions al personal per 
jubilació anticipada, previstes a l’article 46 de l’Acord de condicions, respecte 
de les quals cal assenyalar, a més, que la corporació no disposa de 
l’esmentat sistema de racionalització dels recursos humans previst en l’article 
69.2 del TRLEBEP, que doni cabuda a aquests incentius. 

 
- Places en plantilla no dotades: De la informació continguda en l’Annex de 

Personal, es constata que existeixen places “vacants” en plantilla sense dotació 
pressupostària o que no es doten per a la totalitat de l’exercici. Aquesta 
circumstància haurà de tenir-se en compte tant per a la cobertura de les places 
esmentades. Recordar que la cobertura de places parcialment dotades compromet 
l’elaboració del pressupost de l’exercici següent, dificultant el compliment de les 
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limitacions sobre el capítol 1 que estableixen les successives lleis de pressupostos 
generals de l’Estat. 
 

- Límits a retribucions de funcionaris: D’acord amb l’article 7è del Reial Decret 
861/1986, de 25 de abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris d’Administració Local, els crèdits consignats per al complement 
específic, complement de productivitat i les gratificacions extraordinàries del 
personal funcionari no poden superar, respectivament, el 75%, el 30% i 10% de 
l’import resultant de restar a la massa retributiva global pressupostada, exclosa la 
referida al personal laboral, la suma de les quantitats que al personal funcionari li 
corresponguin pels conceptes de retribucions bàsiques, ajuda familiar i 
complement de destí. Segons informe de la tècnica de recursos humans, les 
retribucions a funcionaris en concepte de gratificacions extraordinàries superen 
aquests límits. 
 

- Complement de productivitat i gratificacions extraordinàries: Es fa remissió a 
l’informe conjunt de secretaria i intervenció relatiu a l’Acord sobre matèries 
comunes 2016-2017, aprovat pel Ple en sessió de 27 de juliol de 2016, en el qual 
es posaven de manifest els incompliments normatius que es deriven de 
l’ordenació del complement de productivitat i de les gratificacions extraordinàries 
prevista en aquell acord, i que donem per reproduït. 
 

- Massa salarial del personal laboral: Es recorda als òrgan de la corporació que, 
segons estableix l’article 103bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local, en redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, les corporacions locals han 
d’aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic 
respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la 
corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i que aquesta aprovació 
comprendrà la referent a la pròpia entitat local, organismes, entitats públiques 
empresarials i altres ens públics i societats mercantils locals dependents, així com 
dels consorcis adscrits a la mateixa i de les fundacions en les quals concorrin les 
circumstàncies previstes en el citat article. La massa salarial aprovada serà 
publicada a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la Província en el termini de 
20 dies. 

 
DOTZÈ.- Cal assenyalar que d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions (LGS), el procediment normal d’atorgament de subvencions serà el de 
concurrència competitiva, i que l’atorgament directe, de caràcter excepcional, està 
restringit als supòsits previstos en l'article 22.2 LGS, entre els que destaca la figura de 
les subvencions nominatives, que per ésser considerades com a tals, hauran de 
constar l’estat de despeses del pressupost amb indicació expressa de l’objecte, la 
dotació pressupostària i el beneficiari (art. 65 RD 886/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament LGS). El pressupost de la corporació continua vehiculant una part 
significativa de les subvencions a entitats a través de subvencions nominatives, al 
marge de procediment de concurrència, la qual cosa contravé l’esperit i els principis 
generals de publicitat i concurrència que han de regir l’activitat de foment 
instrumentada en subvencions. 
 
Assenyalar que, des de l’exercici 2017, i d’acord amb l’article 8è de la LGS, la 
corporació disposa d’un Pla estratègic de subvencions amb horitzó triennal. Atès que el 
pressupost projectat presenta algunes desviacions respecte d’aquell, caldrà procedir a 
l’actualització de l’esmentat Pla.  
 
TRETZÈ: La Intervenció ha advertit, en successius informes sobre relacions de 
factures, respecte de l’ús inadequat de la contractació menor per atendre serveis i/o 
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subministraments que, considerats conjuntament amb altres similars, excedeixen de 
les limitacions quantitatives i temporals que estableixen els articles 23.3 i 138.3 del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i que, per tant haurien 
de ser objecte de contractació per procediment obert, amb publicitat i concurrència. És 
el cas, per exemple, dels serveis de comunicacions postals, serveis veterinaris, serveis 
de visites culturals guiades, serveis de poda d’arbrat, serveis de manteniment 
d’instal·lacions, subministraments de material d’obres, serveis de manteniment 
d’extintors i alarmes, serveis de transport i tractament de residus. A això cal sumar-hi 
la problemàtica dels contractes anteriorment vigents però ja vençuts i no prorrogats, 
com el de recollida de residus i neteja viària, els de recollida de vidre i altres fraccions, 
la recollida d’animals abandonats, o la gestió de la taxa de clavegueram. Tot plegat, a 
més de constituir un incompliment de la normativa aplicable, dificulta la planificació 
pressupostària a mig termini -no existeixen documents comptables de futurs- i 
presumiblement impedeix reduir costos en la prestació dels serveis i optimitzar el valor 
per diner dels recursos previstos en el pressupost.  
 
III.- CONCLUSIONS 
 
Per tant, s’informa el projecte de pressupost general i plantilla de l’Ajuntament de 
Canet de Mar per l’exercici 2018 amb les EXCEPCIONS formulades en l’apartat II, 
fonaments , QUART, SISÈ, SETÈ, ONZÈ, DOTZÈ I TRETZÈ. 
 
Tot això és el que s’informa sense perjudici d’opinió millor fonamentada en Dret.” 

 
Vist l’informe d’intervenció sobre avaluació del compliment dels objectius de la 
LOEPSF: 
 

“D’acord amb allò previst en l’article 16.1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de 
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a 
les entitats locals, vist l’expedient de pressupost general de la corporació per l’exercici 
2018, el funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a 
bé emetre el següent: 
 

INFORME 
 
I.- RÈGIM JURÍDIC 
 
PRIMER.-La normativa aplicable ve definida per: 
 
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

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

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

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

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

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

- Guia per a la determinació de la Regla de despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 
Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per corporacions 
locals. Intervenció General de l'Administració de l'Estat. Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques. 
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SEGON.- Principis rectors de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOPESF) regula en el seu Capítol II els principis rectors que vinculen a tots 
els poders públics i als que s’haurà d’adequar la política pressupostària del sector 
públic per orientada a la estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera com a 
garantia del creixement econòmic sostingut i la creació d’ocupació, en 
desenvolupament de l’article 135bis de la Constitució Espanyola.  
 
Aquests principis són els d’estabilitat pressupostària (art. 3), sostenibilitat financera 
(art.4), plurianualitat (art.5), transparència (art.6è) eficiència en l’assignació i 
utilització dels recursos públics (art.7è), responsabilitat (art.8è) i lleialtat institucional 
(art.9è). 
 
TERCER.- Principi d’estabilitat pressupostària 
 
L’article 3.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 
Pressupostos i resta d’actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels subjectes 
compresos en el seu àmbit d’aplicació es realitzarà en un marc d’estabilitat 
pressupostària, coherent amb la normativa europea.  
 
D’acord amb l’article 2.1 LOEPSF, les Entitats Locals són ens subjectes a l’àmbit 
d’aplicació de la Llei integrats dins el sector Administracions Públiques.  
 
L’article 3.2 LOEPSF estableix que, tractant-se de subjectes que tinguin la consideració 
d’Administracions Públiques, s’entendrà estabilitat pressupostària com la situació 
d’equilibri o superàvit estructural, que d’acord amb l’article 11.1 LOEPSF es defineix 
com la situació d’equilibri o superàvit estructural com el dèficit ajustat al cicle, net de 
mesures excepcionals i temporals (article 11.6 LOEPSF).  
 
No obstant això, per al subsector Corporacions Locals, l’apartat 5è de l’article 11è 
instrumenta el principi d’estabilitat pressupostària com “la posició d’equilibri o 
superàvit pressupostari”. 
 
L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’identifica amb la situació d’equilibri o superàvit 
en termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals; això és, la situació d’equilibri o 
superàvit que es desprengui de la comparació dels drets reconeguts nets dels capítols 
1 a 7 del pressupost d’ingressos i les obligacions reconegudes netes dels capítols 1 a 7 
de del pressupost de despeses, més els ajustos del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals (SEC) que correspongui. 
 
QUART.- Principi de sostenibilitat financera 
 
L’article 4 LOEPSF, en la seva redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, que les actuacions de les 
Administracions Públiques també estaran subjectes al principi de sostenibilitat 
financera, entenent com a tal la capacitat per finançar compromisos de despesa 
presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial, 
conforme a allò establert a aquesta Llei i a la normativa europea. 
 
La instrumentació d’aquest principi es concreta en tres regles o paràmetres de política 
pressupostària i financera: Regla de la despesa, Límit de deute públic i Període mig de 
pagaments. 
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CINQUÈ.- Regla de la despesa 
 
L’article 12.1 LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de 
l’Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals no 
podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig 
termini de l’economia espanyola. Correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat 
calcular la taxa de referència d’acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió 
Europea en aplicació de la seva normativa, i es publicarà en l’informe de situació de 
l’economia espanyola que ha d’acompanyar la proposta d’establiment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i deute públic (articles 12.3 i 15.5 LOEPSF). 
 
L’article 12.2 de la LOEPSF disposa que s'entendrà per despesa computable als efectes 
previstos en l'apartat anterior, les ocupacions no financeres definits en termes del 
Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, un cop exclosos: 
 
- els interessos del deute,  
- la despesa no discrecional en prestacions per desocupació,  
- la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea 
o d'altres Administracions Públiques  
- i les transferències a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals 
vinculades als sistemes de finançament.  
 
D’acord amb l’apartat 4t del mateix article, quan s'aprovin canvis normatius que 
suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable 
resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què s'obtinguin els augments de 
recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent i, inversament, quan s'aprovin 
canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa 
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què es produeixin les 
disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent. 
 
SISÈ.- Límit de deute públic 
 
L’article 13.1 LOEPSF estableix que el volum de deute públic, definit d’acord amb el 
Protocol sobre Procediment de dèficit excessiu, del conjunt d’Administracions Públiques 
no podrà superar el 60 per 100 del Producte Interior Brut nacional expressar en 
termes nominals, o el que s’estableixi per la normativa europea.  
 
La LOEPSF distribueix aquest límit entre els diferents subsectors d’Administracions 
Públiques, de manera que es fixa en el 3 per cent per al conjunt de Corporacions 
Locals. 
 
Per a l'administració local no s'ha aprovat aquest límit en cap magnitud que permeti 
avaluar-lo individualment per cada corporació. 
 
Per aquest motiu, es tindrà en compte el model dissenyat per la Sotsdirecció General 
de Relacions Financeres amb les Entitats Locals per a la remissió d'informació de la 
Liquidació d’exercici, segons consta en la Guia corresponent, disponible en l'Oficina 
Virtual del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
D’altra banda, cal tenir en compte allò que disposa l'article 53.2 TRLHL, segons el qual 
precisaran d'autorització dels òrgans que exerceixin la tutela financera, les operacions 
de crèdit a llarg termini de qualsevol naturalesa, inclòs el risc deduït dels avals, quan 
el volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, 
incloent l'import de l'operació projectada, excedeixi del 110 per cent dels ingressos 
corrents liquidats o reportats en l'exercici immediatament anterior o, en defecte d'això, 
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en el precedent a aquest últim quan el còmput hagi de realitzar-se en el primer 
semestre de l'any i no s'hagi liquidat el pressupost corresponent a aquell, segons les 
xifres deduïdes dels estats comptables consolidats de les entitats que integren el 
perímetre de consolidació. 
 
 
 
Aquesta norma es troba superada per la Disposició Final Trigèsima Primera de la Llei 
17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013, que 
modifica, amb efecte de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i vigència indefinida, la 
Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, que queda redactada com segueix: 
 
"Les Entitats Locals i les seves entitats dependents classificades al sector 
Administracions Públiques, d'acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu 
de Comptes, que liquidin l'exercici immediat anterior amb estalvi net positiu, calculat 
en la forma que estableix l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament d'inversions, 
quan el volum total del capital viu no excedeixi del 75% dels ingressos corrents 
liquidats o meritats segons les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats, amb 
subjecció, si escau, al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i a la 
Normativa d'Estabilitat Pressupostària. 
 
Les Entitats Locals que tinguin un volum d'endeutament que, excedint l'esmentat al 
paràgraf anterior, no superi l'establert a l'article 53 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran concertar operacions d'endeutament prèvia autorització de l'òrgan 
competent que tingui atribuïda la tutela financera de les entitats locals. 
 
Les entitats que presentin estalvi net negatiu o un volum d'endeutament viu superior 
al recollit a l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, no podran concertar 
operacions de crèdit a llarg termini. 
 
Per a la determinació dels ingressos corrents a computar en el càlcul de l'estalvi net i 
del nivell d'endeutament, es deduirà l'import dels ingressos afectats a operacions de 
capital i qualssevol altres ingressos extraordinaris aplicats als capítols 1 a 5 que per la 
seva afectació legal i/o caràcter no recurrent, no tenen la consideració d'ingressos 
ordinaris. 
 
A l'efecte del càlcul del capital viu, es consideraran totes les operacions vigents a 31 
de desembre de l'any anterior, inclòs el risc deduït d'avals, incrementat, si escau, en 
els saldos d'operacions formalitzades no disposats i en l'import de l'operació 
projectada. En aquest import no s'inclouran els saldos que hagin de reintegrar les 
Entitats Locals derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de 
l'Estat.[...]" 
 
D'aquesta disposició es dedueix: 
 
- És aplicable tant a les Entitats Locals com als ens dependents i empreses 
públiques que no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat (que estiguin 
classificades en el sector Administracions Públiques). 
- Es poden concertar crèdits si l'estalvi net és positiu i el volum total del capital viu 
no excedeixo del 75% dels ingressos corrents liquidats de l'exercici anterior. 
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- Si l'estalvi net és positiu i el volum total del capital viu se situa entre el 75% i el 
110%, es necessita autorització de l'òrgan de tutela financera per a la concertació 
d'operacions de crèdit. 
- Si l'estalvi net és negatiu NO es poden concertar operacions de crèdit 
- Si el volum total del deute supera el 110% dels ingressos corrents liquidats de 
l'exercici anterior, NO es poden concertar operacions de crèdit. 
 
SETÈ.- Període mig de pagament 
 
L’article 4.2 LOEPSF, darrer paràgraf, estableix que s’entén que existeix sostenibilitat 
del deute comercial quan el període mig de pagament a proveïdors no superi el termini 
màxim previst en la normativa sobre morositat. 
 
VUITÈ.- Objectius  
 
Els objectius d’estabilitat, regla de la despesa i deute per al subsector Corporacions 
Locals a l’exercici 2018, segons Acord del Consell de Ministres de 7 de juliol de 2017, 
són els següents: 
 

Ejercicio   Objetivo EP   Objetivo Deuda 
Pública 

  Objetivo Regla de 
Gasto 

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

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

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

NOVÈ.- Informe d’avaluació d’estabilitat pressupostària 
 
L’article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals -REP-, exigeix que la 
Intervenció municipal elevi al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus Organismes i Entitats dependents.  
 
Aquest informe s’emetrà amb caràcter independent i s’incorporarà als previstos als 
articles 168.4, 177.2 i 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
A l’informe es detallaran els càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre la base 
de les dades dels capítols d’1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, 
en termes de comptabilitat nacional, segons el sistema Europeu de Comptes Nacionals 
o Regionals. 
 
Quan el resultat de l’avaluació sigui d’incompliment, l’Entitat Local remetrà l’informe 
corresponent a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela 
financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptats des de la data en què es 
doni coneixement al Ple. 
 
DESÈ.- Obligació d’aprovar Pla econòmic financer en el cas d’incompliment 
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L’article 21 de la LOEPSF, en concordança amb l’article 23.4 de la mateixa Llei 
orgànica estableix que en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
de l’objectiu de deute públic o de la regla de despesa, el Ple de l’Entitat Local 
incomplidora aprovarà un pla econòmic financer que permeti l'any en curs i el següent 
el compliment dels objectius o de la regla de despesa. 
 
La tramitació dels plans econòmics financers s’haurà de realitzar de conformitat amb 
allò que disposen l’article 23 LOPESF i, en allò que no el contradigui, els articles 19 i ss 
REP. 
 
III.- AVALUACIÓ DE COMPLIMENT 
 
PRIMER.- D’acord amb l’article 15 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 
de Estabilidad Presupuestaria, esmentat anteriorment, a efectes del Sistema Europeu 
de Comptes, el Sector “Administracions Públiques” de l’Ajuntament de Canet de Mar 
està conformat pels ens següents: 
 
- Ajuntament de Canet de Mar 
- Fundació Els Garrofers 
 
Fer constar que l’Organisme autònom Ràdio Canet ha quedat dissolt amb efectes 31 de 
desembre de 2017, segons acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 17 
d’octubre de 2017; essent l’Ajuntament successor d’aquell en béns, drets i obligacions. 
Fer constar també, que el Ple de la corporació, en sessió de 27 d juliol de 2017, va 
aprovar el pla econòmic financer per al període 2017-2018, arrel de l’incompliment de 
la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici pressupostari 2016. 
 
SEGON.- Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
 
A) Ajuntament de Canet de Mar 
 
El saldo d’operacions no financeres, partint de previsions inicials i crèdits inicials, és el 
següent: 
 

INGRESSOS NO FINANCERS 12.536.122,00 
DESPESA NO FINANCERA 

11.850.833,00 
SALDO NO FINANCER 685.289,00 

 
Els ajustos de comptabilitat nacional que s’han aplicat són els següents: 
 
AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT 

  

 

  Press. Inicial 

GR000 Ajust per no recaptació - Cap 1 -228.498,89 

GR000b Ajust per no recaptació - Cap 2  0,00 

GR000c Ajust per no recaptació - Cap 3  -80.517,09 

GR001/2 Retencions PIE per liquidacions negatives anteriors 70.347,00 

GR015 No execució 1.256.520,73 

GR014 Dev. Ing. pendent de pagar i Desp Pend. Aplicar (+inicials-finals) 0,00 

   Total ajustaments  1.017.851,75 

     

  CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT Press. Inicial 

  Ingressos dels capítols 1 a 7 12.536.122,00 
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AJUSTAMENTS SEC 95 A LA CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT 
  

 

  Press. Inicial 

  -Despeses dels capítols 1 a 7 11.850.833,00 

  Ajustaments SEC 95 1.017.851,75 

  Ajustament consolidació operacions entre el grup  

  Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament 1.703.140,75 

 
Els principals ajustos aplicats són: 
 
- GR000.- Recaptació d’impostos, cotitzacions socials, taxes i altres ingressos.- De 

conformitat amb el Manual, el criteri en comptabilitat nacional per a la imputació 
dels ingressos fiscals i assimilats és el de meritació. No obstant això pot haver-hi 
ingressos liquidats en un exercici i que no arribin a recaptar-se, per la qual cosa, 
amb la finalitat d'evitar l'efecte sobre el dèficit públic dels ingressos liquidats i no 
cobrats, s'ha d'ajustar en funció de l'import cobrat en cada exercici, ja sigui de 
corrent o de tancats. Això afecta a Capítols 1 (Impostos directes), 2 (impostos 
indirectes) i 3 (taxes i altres ingressos). Per estimar l’ajust en el pressupost 2018 
s’ha pres la mitjana de l’ajust de recaptació per cada capítol en termes 
percentuals dels darrers tres exercicis liquidats (2014, 2015 i 2016). 

- GR001.- Ajustos per Liquidació de la Participació de Tributs de l'Estat dels 
exercicis 2008 i 2009: L’import de les devolucions efectuades mitjançant 
retencions en els lliuraments a compte de l’exercici s’ha de considerar major 
capacitat de finançament. 

- Tot i no estar inclòs en el Manual de càlcul, el MINHAP admet ajust per inexecució 
de despesa. S’han aplicat els següents percentatges sobre els crèdits inicials: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El projecte de pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2018 presenta 
capacitat de finançament per import de 1.703.140,75 euros. 
 
Fundació Els Garrofers 
 

ESTABILITAT  
Concepto 2018 
Ingresos no finacers a efectes contabilitat Nacional 2.124.429,75 
Import net xifra de negocis 2.107.893,75 
Treballs previst per l'empresa pel seu actiu   
Ingressos accesoris i altres ingressos 16.176,00 
Subvencions i transf corrents   
Ingressos financers per interesos 360,00 
Ingressos de participacions en instruments patrimoni   
Ingressos excepcionals   
Aportacions patrimonials   
Subvencions de capital previst de rebre   
    
Despeses no financeres a efectes contabilitat nacional 2.189.203,18 
Aprovisionaments 143.200,00 
Despeses de personal 1.564.446,22 
Altres despeses d'explotació 287.417,68 

% execució cap 1 98,0% 

% execució cap 2 87,0% 

% execució cap 3 40,0% 

% execució cap 4 85,0% 

% execució cap 5 75,0% 

% execució cap 6 60,0% 

% execució cap 7 100,0% 
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ESTABILITAT  
Concepto 2018 
Despeses financeres i assimilades 32.234,07 
Impost de societats   
Altres impostos 2.202,00 
Despeses excepcionals 128.765,80 
Variacions del Imm Mat d'inversions i existències 30.937,41 
Variacions de exist de productes acabats i en curs   
Aplicació de provisions   
Inversions efectuades per compte de Adm i entitats públiques   
Ajudes, transferències i suibvencions concedides   
 CAPACITAT (+) NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT -64.773,43 

 
El pressupost de la Fundació Els Garrofers per l’exercici 2018 presenta necessitat de 
finançament per import de -64.773,43 euros. 
 
Consolidat sector AAPP 
 

Entitat   
Ingressos NF 

  
Despeses NF 

Ajustaments SEC 95   
Capacitat (+) / 

Necessitat 
Finanançament 

Entitat Consolidació 

Aj. Canet de Mar 12.536.122,00 11.850.833,00 1.017.851,75   1.703.140,75 

Fund. Els 
Garrofers 

2.124.429,75 2.189.203,18     -64.773,43 

Total 14.660.551,75 14.040.036,18 1.017.851,75 0,00 1.638.367,32 

 
El grup Ajuntament de Canet de Mar – sector AAPP presenta capacitat de 
finançament i compleix el principi d’estabilitat pressupostària. 
 
TERCER.- Avaluació del compliment de la regla de despesa 
 
La Guia per la determinació de la Regla de la despesa per les corporacions locals 
(novembre 2014) estableix “en cuanto a la emisión de informe del interventor local 
acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que establece la 
Orden/2082/2014, de 7 de novembre, por la que se modifica la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de 
suministro de información previstas en la LO 2/2012.”  
 
Segons es desprèn del nou redactat de l’article 15, apartat 1r i 4t, l’informe 
d’intervenció sobre el Pressupost únicament farà referència al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat i límit de deute, sense perjudici que la regla de la despesa sí s’haurà 
d’informar en la Liquidació.  
 
TERCER.- Límit de deute 
 
Les dades consolidades l’exercici 2018 són les següents: 
 

  09-08-040-AA-
000 Canet de 
Mar 

09-00-052-HH-
000 F. Els 
Garrofers (*) 

Total Corporación 
Local 

Deuda a corto plazo 0 0 0,00 

Emisiones de deuda 0 0 0,00 

Operaciones de entidades de crédito 2.922.802,56 1.601.759,29 4.524.561,85 

Factoring sin recurso 0 0 0,00 
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Avales ejecutados - Avales reintegrados 0 0 0,00 

Otras operacions de crédito 0,00 0 0,00 

Administraciones públicas (FFPP) 0 129.189,95 129.189,95 

Total Deuda viva a 31-12-2018 2.922.802,56 1.730.949,24 4.653.751,80 

(*) Suposant que durant l’exercici 2018 es concerta operació de crèdit a llarg termini per import de fins a 
600.000 euros per la inversió de gran reparació de la teulada de l’edifici. 
 

Entidad Ejercicio 2018 (previsió) 

Denominación Drn ingressos 
corrents 

Ajustos (*) Drn ajustats Deute viu a 
31/12/2018 

Coeficient 
endeutament 

Canet de Mar 12.536.122,00 -50.000 12.486.122,00 2.922.802,56 23,4% 

F. Els Garrofers 2.124.429,75   2.124.429,75 1.730.949,24 81,5% 

TOTAL 14.660.551,75 -50.000,00 14.610.551,75 4.653.751,80 31,9% 

(*) Ajust per ingressos corrents afectes a operacions de capital. 
 

El nivell de deute viu previst a 31 de desembre de 2018 es troba per sota del 75 % 
dels ingressos corrents consolidats, i per tant, del llindar a partir del qual cal sol·licitar 
autorització per la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. 
 

III. CONCLUSIONS 
 
El projecte de pressupost del sector administracions públiques de Canet de Mar 
respecta el principi d’estabilitat pressupostària i l’objectiu de deute públic. 
 
L’informe no es pronuncia sobre la regla de la despesa, atès allò que disposa l’article 
15è de l’Ordre 2105/2012, de 1 d’octubre, apartats 1r i 4t. 
 
Tot això és el que es té a bé informar, llevat d’error o omissió i sense perjudici d’opinió 
millor fonamentada en Dret. 
 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica”. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 1 de febrer 
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 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 vots en contra dels regidors Jesús Marín i 
Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni 
Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez López: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient del Pressupost general de l'Ajuntament 
de Canet de Mar per l’exercici de 2018, segons els estats que s’adjunten en annex 
resumits a nivell de capítols:  
 
ESTAT DE DESPESES   ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Crèdits inicials   Capítol Previsions 
inicials 

1. Personal 5.618.741,85   1. Impostos directes 6.459.800,00 

2. Béns corrents i serveis 5.030.073,15   2. Impostos indirectes 110.000,00 
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ESTAT DE DESPESES   ESTAT D’INGRESSOS 

Capítol Crèdits inicials   Capítol Previsions 
inicials 

3. Despeses financeres 200.000,00   3. Taxes i altres 2.566.700,00 

4. Transferències corrents 370.270,00   4. Transferències corrents 3.256.392,00 

5. Fons de contingència 110.000,00   5. Ingressos patrimonials 143.230,00 

Operacions corrents 11.329.085,00   Operacions corrents 12.536.122,00 

6. Inversions reals 521.448,00   6. Venda d’inversions   

7. Transferències de capital     7. Transferències de capital   

Altres operacions no finan. 521.448,00   Altres operacions no finan. 0,00 

Operacions no financeres 11.850.533,00   Operacions no financeres 12.536.122,00 

8. Actius Financers 10.000,00   8. Actius financers 46.911,00 

9. Passius financers 722.500,00   9. Passius financers   

Operacions financeres 732.500,00   Operacions financeres 46.911,00 

TOTAL 12.583.033,00   TOTAL 12.583.033,00 

 
SEGON.- Aprovar la plantilla anual de personal per a l’any 2018 segons el detall 
que s’adjunta en l’Annex. 
 
TERCER.- Exposar al públic els acords precedents de l’acte de l’aprovació inicial de 
l’expedient del pressupost de l’any 2018, 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.  
 
QUART.- L’expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini 
d’exposició al públic, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb el 
que disposa l’article 169.1 del RDL 02/2004, 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 
RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.  
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ANNEX. PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018 
 
PLANTILLA ANUAL DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

EXERCICI 2018       

  Subgrup Places Vacants 
I.-FUNCIONARIS       
        
I.1 Escala de funcionaris d’habilitació nacional     
- Secretari/ària A1 1 - 
- Interventor/a A1 1 1 
- Tresorer/a A1 1 1 
        
I.2 Escala d'Administració General       
        
I.2.1 Subescala tècnica superior (TAG)       
- Cap del Servei de Secretaria A1 1 - 
- Cap del Servei de Llicències A1 1 - 
        
I. 2.2 Subescala Administrativa       
I.2.2.1 - Caps d’Àrea:  C1 3 - 
- Secretari/ària – Alcaldia       
- Registre i notificacions        
- Servei d’aigües       
I.2.2.2 -Administratius  C1 8 2 
        
I.2.3 Subescala auxiliar       
- Auxiliar administratiu C2 1 - 
        
I.2.4 Subescala subalterna       
- Recepcionista F 1 - 
        
I.3 Escala Administració Especial       
        
I.3.1 Subescala tècnica       
I.3.1.1 Tècnics superiors       
- Arquitecte/a A1 1 1 
- Enginyer/a A1 1 - 
- Cap del servei de RRHH A1 1 - 
- Tècnic de comunicació A1 1 - 
- Tècnic de medi ambient A1 1 1 
I.3.1.2 Tècnics mitjos       
- Arquitecte/a tècnic/a A2 1 - 
- Cap de Benestar social A2 1 1 
I.3.1.3 Tècnics auxiliars       
- Auxiliar tècnic de Biblioteca C1 2 - 
- Cap d'Inspecció i disciplina urbanística C1 1 - 
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- Administratiu servei normalització lingüística C1 1 - 
        
I.3.2 Subescala Serveis Especials       
C.2.1.-Classe: Policia local       
- Inspector A2 1 1 
- Sergent C1 2 1 
- Caporal C2 7 1 
- Agent C2 21 3 
C.2.2.-Classe: Personal d’oficis       
- Conserge CEIP F 2 - 
        
SUBTOTAL I   62 13 
        
II.-LABORALS D’ACTIVITAT CONTINUA       
        
II.1 Tècnics superiors        
- Tècnic/a de Promoció econòmica A1 1 - 
- Coordinador de l'àrea de Cultura A1 1 - 
- Arxiver/a A1 1 - 
        
II.2 Tècnics mitjans       
- Coordinador/a de serveis socials A2 1 - 
- Assistent social A2 2 1 
- Educador/a social A2 1 - 
- Mestre/a d'adults A2 2 - 
- Informador/a turístic/a A2 1 1 
- Tècnic/a d'educació A2 1 - 
- Tècnic/a d'esports A2 1 - 
- Tècnic/a de Joventut A2 1 - 
- Tècnic/a d'Informàtica A2 1 - 
- Tècnic d'autoempresa i ocupació A2 1 - 
- Tècnic assistent d'Alcaldia A2 1 1 
        
II.3 Tècnics auxiliars       
- Administratiu/va C1 3 1 
- Deliniant C1 1 1 
- Tècnic Auxiliar de Promoció Econòmica C1 1 - 
- Tècnic Auxiliar de Via Pública C1 1 - 
- Coordinador de Ràdio C1 1   
- Tècnic Auxiliar de Participació ciutadana C1 1 1 
        
II.4 Auxiliars administratius C2 10 1 
        
II. 5 Auxiliars Tècnics       
- Auxiliar tècnic de Via Pública C2 1 - 
- Redactor de Ràdio C2 1 1 
- Tècnic de so C2 1 - 
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II.5 Personal d’oficis        
- Cap de la Brigada A2  1 - 
- Oficial primera electricista C2 2 - 
- Oficial primera construcció C2 5 - 
- Oficial primera forja C2 1 - 
- Oficial primera pintor C2 1 - 
- Oficial primera vitrall C2 1 - 
- Oficial primera fusteria C2 1 - 
- Oficial primera jardineria C2 2 1 
- Conductors C2 2 - 
- Treballadors familiars C2 2 1 
- Informador ambiental C2 1 - 
- Oficial segona electricista F 2 - 
- Oficial segona forja F 1 1 
- Oficial segona Brigada F 1 1 
- Oficial segona construcció F 1 - 
- Vigilant instal·lacions esportives F 6 3 
- Vigilant plaça mercat F 1 - 
- Operari del servei de cementiri F 1 - 
- Peó fusteria F 1 - 
- Conserges F 4 2 
- Notificador F 1 - 
- Operaris de Brigada d'Obres i Serveis F 8 1 
- Peons jardineria F  4 1 
        
SUBTOTAL II   87 19 
     
III.-LABORALS D’ACTIVITAT TEMPORAL        
        
III.1 Personal d’oficis no qualificat       
- Operaris de neteja (durant 4 mesos) F  3 3 
        
SUBTOTAL III   3 3 
    
TOTAL   152 35 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquest és el segon pressupost que el govern actual presenta per a la seva 
aprovació al Ple. És un pressupost que segueix, bàsicament, les línies traçades en el 
pressupost 2017, després del canvi polític del novembre del 2016. Per tant, és un 
pressupost de continuïtat pel que fa a les prioritats i els objectius de la política 
econòmica municipal. És un pressupost de gran importància perquè, per una banda, 
serà l’últim que es podrà executar dins el termini d’un any natural fins al final de la 
legislatura i, per l’altra perquè ha de permetre materialitzar algunes iniciatives de 
mandat de manera definitiva, com el nou contracte de neteja i residus, i deixar-ne 
d’altres al més ben encarrilades possible, com la primera fase de construcció de 
l’Odèon. Es mantenen les tres directrius bàsiques del pressupost anterior, que són 
la millora en la gestió i el funcionament intern de l’Ajuntament com a administració; 
la millora en la gestió i el funcionament extern de l’Ajuntament cap als ciutadans, i 



Ref: S/iu 

32 
 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

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

la participació ciutadana. Pel que fa a la primera directriu, explica que cal millorar 
l’operativitat i l’eficàcia de la gestió i intentar dotar, en la mesura del possible, els 
recursos humans i materials necessaris i, sobretot, augmentar l’eficàcia dels circuits 
i els recursos que ja hi ha. Pel que fa a la inversió, s’ha quasi duplicat en 109.000 
euros el pressupost de l’Àrea d’Informàtica respecte a l’any passat per a la 
implantació definitiva de l’administració electrònica, per millorar l’operativitat i la 
funcionalitat del tràmits del ciutadà i l’eficàcia del servei de l’OAC, però també dels 
circuits de la gestió administrativa interna. Respecte a l’Àrea d’Hisenda, amb relació 
als recursos humans, tenen la intenció de procurar la plaça de tresorer a temps 
complet i no a temps parcial com és fins ara i incorporar la factura electrònica en 
l’assignació prèvia de número de factura per als proveïdors i així millorar en 
rapidesa el circuit de pagament, cosa que farà que millori el període mitjà de 
pagament amb la subsegüent alegria dels proveïdors, que cobraran en un temps 
prudencial. També, pel que fa a l’Àrea d’Hisenda, i després de l’aprovació de 
l’Ordenança de subvencions, es procurarà redistribuir a les àrees el seguiment dels 
expedients de subvencions i així es responsabilitzarà d’aquestes subvencions a cada 
òrgan gestor, és a dir, a cada Regidoria. Aquest any també s’intentarà fer el 
tancament de l’exercici anterior dins del primer trimestre, per tal de poder 
incorporar el romanent de Tresoreria per inversions i despeses futures. Pel que fa a 
la segona prioritat, la millora i la gestió externa de l’Ajuntament cap als ciutadans, 
en general també incorporen millores en recursos humans i econòmics. A Seguretat 
Ciutadana, pel que fa a recursos humans, augmentaran els efectius en dues places, 
un nou caporal i un agent, amb la consignació econòmica que això comporta. 
També han tingut en compte el manteniment de la inversió a la xarxa d’aigua amb 
50.000 euros, com l’any passat, i 45.000 euros per a l’arranjament de la via pública 
i obres en carrers diversos i la zona dels vagons que encara està pendent. També 
han consignat 10.000 euros per a l’acabament del POUM. Comenta que és molt 
important la inversió en la millora de diversos equipaments municipals amb 
reformes per un valor de 125.000 euros, destacant-ne fonamentalment, 60.000 
euros per a l’Odèon i 20.000 euros per a diferents instal·lacions esportives, amb 
dotació complementària per al període 2018-2019. A aquests imports, s’hi ha 
d’afegir, com a renovació i condicionament, 12.000 euros en mobiliari divers i uns 
12.000 euros més per a l’adquisició de maquinària, utillatge i instal·lacions 
auxiliars. Destinaran també 43.000 euros per a la millora dels serveis de dutxes i 
passeres a les platges, en un lloc tan sensible i visible per als ciutadans i els 
visitants com és la platja i més tractant-se d’un poble com Canet, de costa, 
d’estiuejants i de turisme. Altres inversions que tampoc es vol deixar d’apuntar són 
el condicionament de la nau per a la brigada, 25.000 euros, una dotació de 10.000 
euros per a parcs infantils i una dotació de 6.000 euros per a la instal·lació de wifi a 
Vil·la Flora En aquest capítol d’inversions genèric, trobaran a faltar els 420.000 
euros compromesos des de l’any passat de la Diputació, pel que fa a les meses de 
concertació. De fet, només hi consten les inversions reals amb recursos propis. 
Aquests 420.000 euros es desglossen en 250.000 que, en un principi, anaven per a 
l’Odèon, però que ja s’ha fet el tràmit de canvi de destinació per a la compra i el 
projecte de reforma del centre parroquial, i 135.000 euros per a un pla pilot de la 
plaça mercat per a la seva reforma i estudi econòmic de viabilitat. I el sobrant de 
35.000 euros, aniran destinats al condicionament de la casa del conserge de 
l’escola de teixits. Pel que fa a la tercera prioritat, la participació ciutadana, cal dir 
que, a banda dels 40.000 euros per projectes, destinats a aquesta convocatòria 
puntual i anual, també han incorporat al capítol d’inversions l’aplicació 4.0 de 
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participació ciutadana amb uns 15.000 euros per una app que posarà en 
comunicació directa l’Ajuntament i el ciutadà, de manera dinàmica i continuada. 
Respecte als ingressos i les despeses, els ingressos d’enguany incorporen l’efecte 
de l’increment de l’1% del rebut de l’IBI, així com una previsió conservadora de 
l’import de la plusvàlua, per les reserves que planteja que el legislador no s’hagi 
definit encara sobre aquest apartat de forma concreta. Aquest any hi havia una 
previsió d’uns 720.000 euros d’ingressos i s’ha rebaixat en escreix. La recaptació de 
la implementació del semàfor vermell és una incògnita i en aquest sentit han estat 
conservadors i no s’ha previst cap quantitat, per tant, ingrés zero en aquest 
concepte, però segur que algun n’hi haurà. Pel que fa a les despeses, subratlla 
l’increment del capítol I de personal, a causa, bàsicament de la incorporació del 
personal de Ràdio Canet, prop d’uns 35.000 euros, després de la seva absorció; la 
consolidació de l’1% del 2017 en les retribucions salarials, uns 55.000 euros; les 
prejubilacions previstes; les substitucions per maternitat o paternitat, i els 
contractes de relleu, entre altres. Tot plegat puja uns 150.000 euros. El capítol VII, 
creat l’any passat com a fons de contingència, també augmenta en l’ordre d’un 2%, 
per a la previsió d’augment de les retribucions salarials d’aquest 2018. Per tant, 
passa de 75.000 a 110.000 euros. En aquest apartat de despeses, cal fer esment, 
sobretot, de la implementació del nou contracte de servei de neteja i recollida 
d’escombraries que, com ja ha dit abans, és el contracte de serveis més important 
de l’Ajuntament i que experimentarà un augment, respecte a l’altre contracte, d’un 
6 o un 7%, i que millorarà tant en efectius com el parc mòbil i la prestació del 
servei. tot i que encara no hi ha res tancat. Fet el compte d’ingressos i despeses, 
l’estalvi corrent es redueix, però es manté en positiu i amb uns marges acceptables, 
i l’endeutament també es manté en uns marges prudents molt correctes, per sota 
del 75%, concretament, en el 23,4%. Finalment, desitja que l’oposició doni suport a 
aquests pressupostos, però si no fos aquest el cas, sempre tenen la porta oberta 
per transaccionar propostes més endavant, ja que sempre han dit que el pressupost 
és una eina viva que permet modificacions a llarg de l’exercici. També agraeix a 
l’alcaldessa i a tots els companys de govern la seva predisposició, col·laboració i 
interès per fer possible aquest pressupost, i especialment al senyor Llovet pel seu 
coneixement i experiència. També vol agrair la feina feta per tot el Departament 
d’Intervenció i en especial, el seu cap, el senyor Lluís Viñas, l’interventor municipal, 
pel seu acompanyament i assessorament tècnic. I li vol agrair especialment el fet 
d’haver renunciat a fer les seves vacances, que té pendents encara, després del 
permís de paternitat, la qual cosa va fer per poder dur a terme aquest Ple per 
aprovar el pressupost. Amb el debat i amb les renúncies imprescindibles en tota 
negociació ha estat possible de manera fàcil poder materialitzar un pressupost 
equilibrat i racional, gràcies a la generositat de tots i amb l’objectiu comú i únic de 
dotar Canet de Mar del millor dels pressupostos possibles amb els recursos 
disponibles. Un pressupost adequat a les necessitats de les demandes i que vol i 
que busca el benestar i la prosperitat de tots els ciutadans de Canet. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
és evident que aquests pressupostos no són els del seu grup municipal, sinó els del 
govern, i, per tant, hi votaran en contra, però, evidentment, li agradaria 
argumentar el sentit del seu vot. Explica que el pressupost de la neteja en les 
dependències municipals té un cost total de 263.500 euros aproximadament, 
sumant la despesa per orgànica, que és d’uns 260.000 euros, i la despesa en 
productes i material de neteja, que és d’uns 3.500 euros. Aquest servei està 
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externalitzat i consideren que es podria estalviar despesa de dues maneres 
possibles, contractant el personal de forma directa, és a dir, que fossin treballadors 
de l’Ajuntament, o bé creant una cooperativa o empresa municipal, una empresa 
autogestionada pels treballadors i vinculada directament amb l’Ajuntament. També 
vol comentar que no estan d’acord amb la poca transparència de la subvenció 
nominativa a l’escola de música, de 25.000 euros, o del contracte o acords entre les 
dues parts. Hi troben a faltar una quota social, ja que l’Ajuntament està 
subvencionant, al seu entendre, de forma exagerada aquesta escola i potser seria 
convenient que aquesta escola fes alguna cosa que repercutís en el poble o, fins i 
tot, atorgar ajuts de caire social o musical a aquelles famílies que necessitin 
quelcom. Els preus que fan pagar a les famílies estan molt per sobre de preus 
municipals o socials i entenen que és un privilegi poder formar part de l’escola de 
música. Potser més transparència i explicacions més adients al municipi estalviaria 
aquesta situació. Tampoc entenen que hi hagi una despesa de 4.200 euros en 
combustible per aquesta mateixa escola. Pel que fa a la Fira Modernista, amb un 
total de despesa de 39.600 euros, considera que s’hauria de buscar la fórmula 
perquè tota aquesta despesa es reverteixi al poble, ja que els ingressos que 
suposen aquestes fires no arriben ni a la meitat de la despesa. També és urgent, i 
ho troben a faltar, una despesa en instal·lacions esportives i recreatives per al 
jovent del poble. És una situació que està arribant al límit, ja que els espais 
esportius estan gairebé saturats i consideren que és urgent. El senyor Jiménez 
considera, també, que els ajuts en subvencions en les diferents orgàniques són 
insuficients, nomes 62.000 euros. Si es té en compte que s’està parlant de 
Benestar Social, Ensenyament, Esports o Joventut, consideren que aquesta despesa 
hauria de ser més gran, ja que s’està parlant d’un gran ventall de famílies i també 
de les subvencions per a les entitats esportives del poble de Canet. Creuen que hi 
falten diners. Pel que fa a la despesa d’energia, veuen que és una despesa molt 
important. L’any passat es va fer una inversió en l’enllumenat per aconseguir un 
estalvi energètic i els agradaria saber si realment s’ha aconseguit aquest estalvi i si 
hi ha la intenció d’encaminar-se cap a un altre tipus d’estalvi o canviar el proveïdor 
d’energia per un que treballi de forma més eficient o que utilitzi energies 
renovables. En resum, consideren que aquest pressupost és continuista i no hi 
veuen cap voluntat de canviar ni millorar la situació socioeconòmica dels habitants 
de Canet. Tot continua més o menys igual i sembla que en comptes d’optimitzar 
recursos o buscar solucions, mitjançant la participació i la implicació popular, 
busquen ser poc aclaridors i seguir en la línia d’externalitzar serveis deixant la 
gestió en mans privades. Creuen que la solució és començar a remunicipalitzar els 
serveis, a donar veu a les associacions culturals, les entitats esportives, les 
associacions socials i sobretot a la gent de Canet. Totes i tots han de decidir com 
volen i cap a on volen que vagi el poble. Han de ser capaces de compartir 
informacions i saber aprofitar tot allò que l’Ajuntament té al seu abast i no s’ha de 
deixar de treballar per anar cap a un poble més social, obert a tothom, fent créixer 
la qualitat de vida al poble, que els joves no hagin de marxar a fer esport o a fer 
cultura a altres municipis. Cal invertir en ells, també. Cal també que les àvies i els 
avis tinguin una vida digna, perquè s’ho mereixen, i han de centrar els esforços a 
nivell municipal perquè se sentin orgulloses de com es gestionen les seves hores 
d’oci i ajudar-les pel que fa al seu entorn social i acompanyar-les i escoltar-les. I 
que els emprenedors, els petits empresaris i els autònoms creguin en Canet, cal 
treballar perquè siguin el motor econòmic del poble. 
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El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, en primer lloc 
vol agrair el temps que han tingut per poder estudiar el pressupost, cosa que no va 
passar l’any anterior, però també vol fer una queixa, ja que cap al novembre el 
senyor Xirau els va enviar un correu electrònic demanant-los que si tenien 
aportacions a fer, que les fessin arribar. El senyor Romero li va preguntar de quin 
pressupost es disposava i cap a on s’orientaria la idea de govern. Aquest correu no 
ha tingut resposta i, per tant, les aportacions que han pogut fer han estat nul·les. 
Vol fer-li avinent aquesta queixa perquè no han notat un interès real per les 
aportacions que podien fer els grups de l’oposició, ni tan sols perquè poguessin 
plantejar-se abstenir-se o fins i tot donar suport a aquests pressupostos, cosa que 
els ha estranyat, coneixent el tarannà del regidor d’Hisenda. Explica que el seu grup 
considera que es troben en el Ple municipal més important de tot l’any, ja que és 
on es reparteixen les garrofes i, per tant, s’estendrà una mica més del normal. A 
priori, i veient els números macro, aquest pressupost és un 5,92% menor que el 
pressupost de l’any anterior. És evident que el senyor Xirau ja ha explicat que hi ha 
algunes inversions que no han estat pressupostades, cosa que també els estranya 
perquè sí ja estan decidides, en entén per què no formen part del pressupost. Hi ha 
un increment d’un 4,29% en despeses de personal i un 2,93% en despesa corrent. 
Aquests números donen a entendre que s’està començant a inflar l’àrea de personal 
i la despesa corrent, cosa que no és preocupant en aquest pressupost, però sí que 
ho serà en el futur dels pròxims anys, ja que això pot produir, en els propers anys, 
tensions a tresoreria que facin tornar l’Ajuntament a situacions passades, com les 
dels anys 2011 o 2012, anys en què la situació va ser molt preocupant. Pel que fa a 
les orgàniques, per exemple, serveis generals, hi ha una rebaixa del 12% respecte 
de l’any anterior. S’han incrementat algunes partides i se n’han disminuït d’altres i 
no hi ha gaire a comentar. Respecte als serveis econòmics, també hi ha un 12% de 
disminució, però hi ha un augment 10% de serveis de recaptació a favor de l’entitat 
i no entenen aquest punt 93400, si és que s’incrementarà el cost del que s’està 
recaptant i, si és així, demana que expliquin per què. A Recursos Humans hi ha un 
augment del 13%, amb un increment significatiu destinat al personal per a 
jubilacions anticipades. És a dir, per una banda hi ha un increment de sous i per 
l’altra hi ha un increment d’indemnitzacions que encara és més gran que els sous, 
cosa que vol dir que hi haurà treballadors que no treballaran l’any sencer, però tot i 
així el capítol 1 s’incrementa un 4,29%. Ara bé, hi ha un 85% de disminució en la 
formació de personal. S’ha eliminat la partida de la mostra d’entitats i suposa que 
estan incloses en la d’activitats de participació. Pregunta si hi ha intenció de fer la 
mostra d’entitats o no. Considera que aquesta partida d’activitats és un cul de sac 
on hi cap de tot i demana que expliquin quines seran aquestes activitats de 
participació. Pel que fa a Obres i Serveis, és un 4,8% inferior a la de l’any passat. 
Per exemple, la reparació i el manteniment d’infraestructures és un 33% menor i en 
canvi, s’ha incrementat la partida de manteniment i conservació de maquinària. Sí 
que veuen un increment substancial en obres extraordinàries, un 15%. A Medi 
Ambient també s’incrementa la partida del servei de recollida d’escombraries i de 
neteja, però hi ha una disminució d’un 6% en la recollida d’escombraries i, en 
canvi, un 22% d’increment en la neteja i pregunta si es deu a algun càlcul que ja 
han fet i, per tant, ja es preveurà en la nova licitació que es farà. També hi ha un 
40% d’increment en altres treballs externs i demana que expliquin quins són 
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aquests treballs externs, ja que aquesta partida s’incrementa substancialment, al 
voltant d’uns 50.000 euros. També hi ha un increment substancial en estudis i 
treballs tècnics de medi ambient, de 25.000 euros, que l’any passat no hi eren. A 
parcs i jardins hi ha una disminució del 18%, de 65.000 euros es passa a 55.000. 
No entén que es contracti una persona i es disminueixi el pressupost de parcs i 
jardins. En total, l’orgànica és un 6,5% menor per a l’Àrea de Medi Ambient. Quant 
al cementiri, hi ha una inversió en reposició de l’edifici, cosa que els alegra perquè 
consideren que és necessari invertir en el cementiri; aquesta partida és un 24% 
superior a l’any passat. En salut pública hi ha un increment del 38%, dels quals un 
40% va destinat a altres treballs externs. Demana que expliquin a què es 
refereixen aquests treballs externs en salut pública, que representa un increment 
de 32.000 euros a 53.000. A promoció Econòmica hi ha un increment del 5,5%. Es 
veu un increment notable en sous a l’Àrea de Turisme i comenten si es deu a la 
reubicació de la persona que abans estava a l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, 
per la qual pregunten a cada Ple. Cultura és una de les àrees fortes d’aquest 
pressupost, amb un 17,4% més d’inversió que al 2017. Veuen que hi ha força 
subvencions, tant nominatives com per concurrència. També hi ha inversió a la 
biblioteca i es pregunten si l’Ajuntament ha de pagar tota aquesta inversió o es 
podria buscar algun tipus de suport supramunicipal. A la partida de Comunicació i 
Atenció Ciutadana s’hi inclou el pressupost de Ràdio Canet, ja que ha deixat de ser 
un organisme autònom, i també inclou altres treballs externs de Ràdio Canet, un 
altre cul de sac de 55.000 euros. Entén que tot això s’haurà de licitar en el seu 
moment, ja que estan imputats com a treballs externs. A Benestar social veuen que 
hi ha una disminució en els sous del Grup A2. Pregunta si això vol dir que el càrrec 
de confiança que hi ha a l’Àrea no hi serà tot l’any o vol dir una altra cosa. En 
definitiva, hi ha menys diners per al 2018 que per al 2017, un 2,8% menys i creuen 
que Benestar Social s’hauria de reforçar, mai hi ha suficients recursos en una Àrea 
com aquesta. Joventut té un 4% més de pressupost i Seguretat ciutadana, un 5,2% 
més. En aquesta última àrea que ha esmentat, han vist que la productivitat i les 
gratificacions són un 36% més aquest any 2018 en comparació amb el 2017. En 
anteriors plens ja han demanat una convocatòria de la Comissió Informativa 
Especial de la Policia Local i tot i que no s’ha arribat a convocar, de tota manera ja 
s’han pressupostat 57.000 euros més per a productivitat i gratificacions. No s’està 
parlant de dos policies més, sinó d’hores extres, productivitat per nocturnitat, 
assistència, caps de servei o festivitats, entre d’altres. Ensenyament té una 
davallada d’un 10% i Esports s’incrementa un 3,8%. Abans, el regidor ha explicat 
que hi havia inversió en Esports i el senyor Romero comenta que deu ser una 
inversió de reposició. Ha explicat que hi havia una inversió d’uns 20.000 euros, 
però que ell recordi això ja constava en pressupostos anteriors. Una cosa és 
inversió en reposició del que ja hi ha i una altra és inversió en nous equipaments, 
per exemple. Pel que fa als ingressos, és un dels cavalls de batalla. No 
s’aconsegueix incrementar els ingressos, ja que s’incrementen en 50.000 euros 
amb l’IBI, però en canvi es disminueixen amb el valor de terrenys naturals de la 
urbana. En aquest moment, el senyor Romero repeteix que s’està estenent en la 
seva intervenció perquè creu que val la pena, ja que, com ha dit anteriorment, en 
aquest Ple s’està parlant dels diners dels canetencs. 
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La senyora alcaldessa comenta que no hi ha cap problema, que el senyor Romero 
es pot agafar el temps que necessiti. 
 
El senyor Romero continua la seva exposició parlant de l’informe d’Intervenció. 
Explica que el senyor interventor manifesta que hi ha un increment de retribucions i 
de plantilla, també reflecteix mesures discrecionals que podrien contravenir les 
restriccions imposades per la Llei, quant a la incorporació de personal del sector 
públic. Hi ha dues noves places en plantilla de personal funcionari, una de les quals 
és un agent i l’altra un caporal. Es preveu cobrir amb personal interí o laboral 
temporal els permisos de maternitat i incapacitats temporals el cost del qual no es 
finança íntegrament amb les devolucions de la seguretat social. S’incrementa la 
dotació d’hores extraordinàries del personal laboral de la brigada. S’incrementa la 
dotació total del complement de productivitat del personal funcionari adscrit a la 
Policia Local, com ja ha comentat abans, amb un nou concepte relatiu a la prestació 
efectiva de serveis de cap de setmana, en el marc de la negociació amb la 
representació sindical que es durà a terme durant el 2018. Intervenció també 
adverteix en informes successius sobre l’ús inadequat de la contractació menor per 
atendre serveis i subministraments que consideren, juntament amb d’altres de 
similars, que excedeixen de les limitacions, per exemple, serveis de comunicacions 
postals, veterinaris, serveis de visites culturals guiades, serveis de poda d’arbrat, 
serveis de manteniment d’instal·lacions, subministraments de materials d’obres, 
serveis de manteniment d’extintors i alarmes, serveis de transport i tractament de 
residus, etc. A tot això, cal sumar els contractes que ja estan vençuts, com el 
contracte de la neteja, de recollida de vidre, de recollida d’animals abandonats o de 
la gestió de la taxa del clavegueram. A tot això cal afegir, i ja per acabar, que hi ha 
un pressupost de la Fundació Els Garrofers que està desequilibrat en uns 64.773 
euros. L’interventor explica que un cop agrupat el pressupost de l’Ajuntament amb 
el de la Fundació es compleix la regla de la despesa i tota la normativa, però el seu 
grup considera que amb aquest desequilibri ja hi ha un possible problema, per 
aquest any, tot i que són 64.000 euros i prou. Creuen que si es fa una subvenció de 
25.000 euros per a l’escola de música, també se’n podria fer una altra pels 
Garrofers per aquest import, tot i que Garrofers és un servei que no és només local 
i per tant creuen que podria estar finançat supramunicipalment, no només amb la 
Generalitat, sinó també amb el Consell Comarcal, per exemple. Per tant, el 
problema que veuen és que, en consolidar el pressupost d’aquesta Fundació al de 
l’Ajuntament, a més a més de les obres que s’hi han de fer, es pot tenir molta 
tensió a tresoreria en els propers anys. Ja van demanar un pla financer al Patronat 
per veure com es calcularien els números en els propers anys, però tot i així, veuen 
que això pot ser un problema a llarg termini, ja que si Els Garrofers ja tenen ara 
tensions de tresoreria i perd finançament extern, això pot afectar el pressupost de 
l’Ajuntament, ja que aquest hauria de sufragar els deutes que pot provocar la 
Fundació. En resum, el seu grup veu un pressupost continuista i els estranya haver 
hagut d’esperar fins al febrer per aprovar-lo, perquè no veuen que sigui un 
pressupost amb moltes diferències del que esperaven, per tant, no entenen la 
causa d’haver esperat tant i per què no es van poder presentar en el seu moment. 
El seu grup detecta que té problemes, problemes de començar a incrementar 
despesa laboral i despesa corrent i no tenir més ingressos contraposats. El seu grup 
no ha estat partícip d’aquest pressupost i, per tant, no poden donar-li suport. 
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El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que és fonamental que el pressupost d’un municipi sigui la conseqüència de la 
valoració econòmica d’un projecte o projectes a dur a terme, que formin un pla 
estratègic i una sèrie d’objectius per aconseguir. Res de tot això es reflecteix en el 
pressupost que l’equip de govern municipal presenta per a la seva aprovació. Es pot 
parlar d’una oportunitat perduda, per dur a terme els projectes que Canet 
necessita, ja que l’actual situació financera permet afrontar totes les inversions 
necessàries. Creuen que el pressupost hauria de preveure projectes com per 
exemple la dinamització de la plaça del mercat, imprescindible per a la revitalització 
del comerç al municipi, la realització d’un espai cívic i cultural que cobreixi les 
necessitats del teixit associatiu del poble i les expectatives del ciutadà, la 
revitalització del polígon industrial per atraure empreses i crear llocs de treball al 
municipi i també continuen creient en la realització d’un centre de dia per a la gent 
gran, pensant en un futur a mig termini. Enlloc d’aquesta proposta, el pressupost 
preveu un increment de la despesa i un decrement de les inversions. Això sí, diuen 
que hi ha unes subvencions de la Diputació pendents de canvi de destinació, la de 
l’Odèon i la del centre de dia, però no entenen ben bé com es preveuen inversions 
per a l’Odèon i, per altra banda, es canvia de destinació una subvenció concedida 
precisament per aquesta finalitat, i que en aquest pressupost no es reflecteixin. A 
l’apartat de despeses, els sobta l’increment del pressupost d’algunes àrees, com 
per exemple Urbanisme, Festes, Cultura o Joventut, i la deducció del pressupost de 
l’Àrea de Benestar Social, un servei que normalment sempre ha necessitat més 
recursos per poder complir amb eficàcia la seva funció assistencial. També han 
notat que es produeix un increment important en l’Àrea de Seguretat Ciutadana. 
Creuen i entenen que la seva valoració s’haurà de fer a posteriori, és a dir, en 
funció de la percepció de la millora del servei que es presti al ciutadà. El que sí que 
vol deixar palès és que, quan el responsable d’aquesta Àrea era el senyor Jesús 
Marín i Hernàndez, aquest ja havia posat de manifest en diverses ocasions que la 
insuficiència de recursos era un impediment per donar un bon servei, sense obtenir 
una resposta positiva per part de l’Alcaldia. Amb aquest increment de recursos en 
aquest pressupost se li està donant la raó al senyor Marín i potser caldrien algunes 
explicacions de per què en el seu moment no se li van donar els recursos 
necessaris. En el capítol d’ingressos ja van manifestar en el seu moment el seu 
desacord amb l’increment de l’IBI, increment que es podria haver estalviat amb una 
reducció de la despesa. Deixant el pressupost de l’Ajuntament i entrant en el 
pressupost de l’entitat depenent Fundació Els Garrofers, els sobta que s’hagi 
aprovat un pressupost per aquesta entitat que no compleix amb la capacitat de 
finançament ni amb el principi d’estabilitat pressupostària, és a dir, és un 
pressupost que presenta pèrdues financeres. Entenen que aquesta situació s’hauria 
de regularitzar. Ja han denunciat en altres ocasions la deficient gestió que s’està 
duent a terme en aquesta Fundació i que pot posar en perill la seva continuïtat. Per 
tot això, la seva posició serà la de no aprovació del pressupost. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que 
intentarà explicar alguns dels aspectes que els grups de l’oposició els ha fet arribar 
i després ho farà el senyor Xirau com a regidor d’Hisenda a bastament, ja que és 
qui porta l’assumpte ben preparat. En primer lloc, s’ha parlat d’una tensió 
pressupostària, quan el que queda palès és que s’ha fet una reducció 
importantíssima del deute públic, no només any rere any, sinó que aquest 2018 
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s’acabarà amb menys de 3 milions de deute, quan aquest deute era de més de 14 
milions quan van arribar al govern. En segon lloc, vol respondre les preguntes 
sobre l’escola de música. A l’equip de govern li interessaria municipalitzar l’escola 
de música, però en aquests moments no està permès. Així, doncs, malgrat les 
negociacions que s’havien fet amb l’Associació de Música de Catalunya, on està 
integrada l’escola de música de Canet, no s’ha pogut tirar endavant aquesta 
proposta, però sí que pot dir que ja en el conveni de l’any 2017 hi constava una 
clàusula de quota social, que es tractava de deu beques perquè alumnes, amb un 
informe de Benestar Social, poguessin accedir a l’escola de música i també s’hi va 
incloure que els concerts públics a la vila, tant de la coral com dels grups musicals, 
fossin oberts a tothom. Malgrat tot, creuen que al 2018 han d’avançar en aquest 
camí i, per tant, buscaran mecanismes de transparència i així ho han estat parlant 
amb Secretaria i Intervenció, per donar la màxima transparència i que si hi ha 
altres entitats que puguin optar a aquesta subvenció, també s’hi puguin presentar 
amb l’objectiu d’obtenir-la. Per altra banda, també s’ha parlat d’una davallada del 
10% en l’Àrea d’Ensenyament. S’ha de tenir present que l’any passat hi havia 
inclosa a Ensenyament, l’empresa Suara. I això vol dir que sense Suara, el 
pressupost ha pujat entre un 7 i un 8%. Com molt bé sap el senyor Gregori, aquest 
assumpte de Suara s’arrossegava de feia molts anys i, finalment, aquest passat 
2017 s’ha pogut resoldre. Cal recordar que es tractava d’un import de 160.000 
euros. Així mateix, també els han parlat de com millorar les partides de 
contractació. Explica que s’ha proposat rebaixar de 3.000 a 1.000 euros la 
necessitat de tenir tres pressupostos per poder contractar. S’estan ampliant les 
licitacions públiques i s’aplicarà la nova llei de contractació, que és molt més 
restrictiva. Amb tot això, aquesta problemàtica s’anirà solucionant al llarg d’aquest 
any. Pel que fa a les propostes que fan a partir d’aquest pressupost, una és 
continuar reduint el deute que té l’Ajuntament i un cop l’economia estigui sanejada 
podrien treballar millor per a tots els canetencs. Si es va trobar un deute l’any 2015 
de gairebé 9 milions i aquest any 2018 es rebaixarà a 3, considera que s’ha fet un 
servei al poble. Una altra proposta d’aquest pressupost és crear un centre cultural 
al mig del poble, que serà la complicitat entre Odèon i Centru, que desenvoluparà 
aquest projecte cultural. En tercer lloc, també han comentat que s’havia de 
treballar amb el mercat municipal, que s’havien de fer propostes de mercat 
municipal, quan en realitat els estan criticant el fet que a través de les meses de 
concertació de la Diputació, s’inverteixi en el mercat municipal. És a dir, que s’està 
fent una inversió allà on el grup municipal del PDeCAT demana. També vol recordar 
que des de Promoció Econòmica, durant aquest últim any, s’han ampliat contactes i 
hi ha hagut un parell o tres d’empreses que s’han establert al polígon industrial. No 
es fa cap decrement d’inversió, sinó que les intenten fer equitativament i de tal 
manera que no totes repercuteixin en el pressupost anual. Així, doncs, han rebaixat 
les inversions anuals, ja que consideren que els canetencs no han de pagar obres 
en un sol any quan poden ser obres a mig o a llarg termini i intentaran, mitjançant 
crèdit o mitjançant les inversions financerament sostenibles amb els superàvits que 
es van aconseguint cada any, poder fer noves inversions. Finalment, comenta que a 
Urbanisme no hi ha cap increment, quan s’ha passat d’1.200.000 a 500.000 euros, 
perquè justament les inversions en Urbanisme es deixaran per fer en altres 
partides. 
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El senyor Xirau es dirigeix al senyor Jiménez i li comenta que sempre que fa alguna 
proposta d’algun tema, i per mostra, l’assumpte de l’aigua, l’escolten i en prenen 
nota. Pel que fa al contracte de la neteja, quan el senyor Jiménez vulgui, en poden 
parlar. Ple que fa al material, s’ha d’intentar centralitzar les compres perquè surtin 
millor de preu. Pel que fa a l’escola de música comenta que el comentari del senyor 
Jiménez és subjectiu. És una escola que fa 30 anys i això és un aval que li dona 
suport i que està fent el servei d’escola de música municipal sense ser-ho i el retorn 
social de la subvenció que rep, ja ho ha explicat el senyor Llovet com a responsable 
de l’Àrea d’Educació. Li demana al senyor Jiménez que repassi el calendari i veurà 
que des de Nadal hi ha hagut tot un munt d’activitats i moltes en col·laboració amb 
d’altres entitats. També ha parlat del combustible, que es gasten molts diners en 
combustible a l’escola de música. Explica que fins i tot la Diputació els ha dit que la 
calefacció que hi ha en aquest edifici, caldria canviar-se per eficiència energètica i 
que quan la retirin se l’emportaran al museu de Terrassa perquè és una calefacció 
de finals del segle XIX o principis del XX. Ara bé, canviar-la significa una despesa 
superior. El que sí que és cert és que a la llarga sortiria a compte i és un projecte 
que s’haurien de plantejar. Hi ha algunes qüestions sobre medi ambient que a ell se 
li escapen i, a més a més, si hi ha alguna cosa que no se li pot contestar ara, ho 
faran per escrit. A continuació, es dirigeix al senyor Romero que s’ha queixat que li 
va demanar una documentació per poder fer aportacions i que no se li va contestar, 
però és que aquesta sol·licitud la van fer a primers de novembre preveient que el 
Ple d’aprovació es faria a finals d’aquell mateix mes. Ell mateix va explicar en aquell 
Ple, tan bé com va poder, per què no es presentaven els pressupostos, tal com 
s’havia fet els anys anteriors, tot i que si es remunten a l’any 2005, els 
pressupostos es van aprovar inicialment el 31 de març o sigui que el fet que 
s’aprovin avui tampoc és cap drama. Està d’acord a admetre que hagués estat un 
problema presentar-los més tard del febrer, però hi ha antecedents pitjors. Dit 
això, en aquell moment va donar les raons tècniques per les quals no es van passar 
aleshores, que havien fet el tancament tard, que seguit del tancament s’havia 
hagut d’instar un pla econòmic i financer, el setembre se’ls va tirar al damunt i 
quan va ser el moment de tancar els pressupostos definitivament no van poder 
comptar amb l’interventor titular. En aquell moment no ho va voler dir perquè 
l’interventor no hi era, però ara que ja és aquí considera que ja ho pot explicar. És 
per això que al novembre els va emplaçar al mes de gener, amb el missatge que no 
volien córrer i que no volien fer córrer als grups de l’oposició. Se’ls va passar la 
documentació el 19 i es va convocar una reunió el dia 25 en la qual ell mateix va 
dir que qualsevol aclariment, dubte, suggeriment o aportació serà benvinguda. Els 
membres de l’oposició van escoltar i van callar. Posteriorment a aquesta reunió, hi 
ha hagut l’assessora d’aquest Ple en la qual també es va parlar dels pressupostos i 
també van escoltar i van callar. En canvi, avui, fa una bateria de preguntes que es 
veu incapaç de contestar ara mateix. Li demana que les hi faci arribar per escrit, 
perquè n’hi ha algunes de molt específiques per a unes àrees molt concretes. 
Repeteix que han tingut dues vegades en aquestes tres setmanes anteriors per 
parlar-ne i quan ha dit que no els volia fer córrer era perquè es poguessin mirar la 
documentació amb calma i poguessin fer les aportacions que consideressin adients i 
no com va passar els anys 2015 o 2016, que aleshores el grup del senyor Xirau era 
a l’oposició, que van tenir la documentació a posteriori de la Comissió Assessora. 
Pel que fa a la Fundació Els Garrofers, assumpte que també ha comentat el senyor 
Gregori, i el fet que el pressupost d’aquesta entitat mostri un desequilibri, no fa 
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impossible tècnicament presentar els pressupostos, i això ho ha dit la mateixa 
Intervenció municipal. Que es pot convertir en un problema, no ho descarta, i que 
l’Ajuntament no li donarà l’esquena, tampoc, perquè d’altra banda, l’Ajuntament en 
forma part i ho hauran d’assumir, però demana que li deixin dir també que aquest 
desequilibri s’ha manifestat pràcticament a les vigílies d’aquest Ple, amb el 
pressupost pràcticament tancat i amb nul·la capacitat de reacció. Per altra banda, 
el fet que l’equilibri entre ingressos i despeses fa que l’estalvi minvi i que això pot 
ser preocupant, és una cosa que ha dit ell mateix en la seva exposició inicial i pot 
ser preocupant sempre que aquesta dinàmica es mantingui en el temps, per la qual 
cosa es pot arribar a un moment complicat, però encara aquest any, com a 
continuïtat dels pressupostos de l’any passat, cal redimensionar a nivell de recursos 
humans i econòmic una sèrie d’àrees que estan intentant posar en ordre, mica en 
mica. El senyor Romero té raó quan diu que ho fan amb el seu criteri, però també 
és el criteri de qui ha de gestionar i manar. Demana permís al senyor Llovet, per si 
es posa en un terreny que no li pertoca, però, a part de fer-li esment al senyor 
Gregori que aquests 170.000 euros que anaven destinats al centre de dia, 35.000 
són per a la reforma de la casa del conserge de l’escola de teixits, 135.000 es 
destinen a la reforma de l’espai, del continent, però també del contingut, és a dir la 
dinamització, de la plaça del mercat. També pot dir, i la senyora Coia Tenas 
Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica i Sanitat, li podria explicar 
millor que ell, que és un pla pilot on només s’hi han pogut subscriure cinc 
poblacions de tota la província, per a la qual cosa considera que Canet és un poble 
privilegiat. Pel que fa al polígon, gairebé no queden naus ni per llogar ni per 
vendre, o sigui que està molt millor que no pas quatre o cinc anys enrere, quan feia 
basarda passejar-se per la zona i convida el senyor Gregori a anar-hi a fer una 
visita i veurà l’activitat que hi ha. Pel que fa al canvi de destinació de la mesa de 
concertació dedicada a l’Odèon, s’ha fet perquè l’únic espai amb condicions, 
preparat i que no compleix, però que serveix per fer activitats en un lloc tancat i 
amb un pati de butaques, és el centre parroquial. El Bisbat, conscient d’aquest 
estat, ja fa temps que té l’espasa de Democles posada sobre el poble de Canet, 
perquè vol tancar aquest espai i, per tant, aquest canvi de destinació, explicació 
que ja es va donar a la reunió dels pressupostos, es fa per poder comprar aquest 
espai i fer el projecte de condicionament de la sala perquè compleixi els mínims. 
D’aquesta manera, s’asseguren que no es tancarà el recinte i s’hi podran fer les 
activitats que necessiten un espai com aquest. A més a més, aquest edifici forma 
part del projecte Odèon en un conjunt. Quan es parlava del projecte primari de sala 
gran i sala petita, tot s’ubicava allà mateix. Ara es parla de sala gran a l’Odèon i de 
sala petita al centre parroquial. Així, doncs, aquest canvi de destinació es fa amb la 
mateixa finalitat de tirar endavant el projecte Odèon. 
 
El senyor Romero comenta que li enviarà les preguntes, però que creu que com a 
regidor d’Hisenda s’hauria de conèixer el pressupost fins a l’última coma. Per últim, 
també vol preguntar-li com és que han desaparegut els pressupostos participatius. 
 
El senyor Xirau explica que no han desaparegut i per una qüestió de temps i 
concreció li explicarà el senyor Llovet. 
 
El senyor Llovet explica que en els dos anys previs que han inclòs els pressupostos 
participatius han comprovat que són de difícil compliment dins del mateix any. És a 
dir, si es fa tot el procés de participació ciutadana on, en primer lloc, els ciutadans 
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fan les seves propostes, en segon lloc, es fa una selecció d’aquestes propostes, en 
tercer lloc es voten les seleccionades per escollir la millor i, per últim s’elabora un 
projecte per dur-les a terme i licitar-lo, es troben que arriben a final d’any i no s’ha 
pogut fer tot el procés. Per això, aquest cop han decidit fer uns pressupostos 
participatius que englobin 2018 i 2019, de manera que aquest any s’iniciarà tot el 
procés de participació i els projectes es portaran a terme en dos anys. Aquest any 
hi ha una partida de 20.000 euros per fer els estudis previs i dur a terme el procés 
de tria i deixar-ho tot enllestit per poder fer les licitacions a partir del 2019. 
 
El senyor Xirau pren la paraula ara com a regidor de Cultura per explicar que el 
pressupost d’aquesta Àrea s’ha vist incrementat amb partides destinades a la 
biblioteca, perquè justament al novembre d’enguany es dona el tret de sortida al 
centenari de la biblioteca. Està d’acord amb el senyor Romero que s’ha d’intentar 
trobar més recursos d’altres administracions, ja que el centenari no és qualsevol 
celebració i s’ha de fer valer. Els avança que el centenari començarà el 9 de 
desembre amb l’actuació del cor de dones del Palau de la Música. 
 
La senyora alcaldessa pregunta quin és el càrrec de confiança al qual s’han referit 
que treballa a l’Ajuntament. Demana que consti en acta que no hi ha cap càrrec de 
confiança. Si es refereix a la persona que van contractar perquè els preocupava la 
situació de la Fundació Els Garrofers, recorda al senyor Gregori que es va fer un 
procés de selecció, d’acord amb tots els grups municipals tant del govern com de 
l’oposició, i es va triar la persona que actualment està fent aquesta feina. Des que 
es va iniciar aquest projecte hi ha hagut moltes mancances estructurals en aquell 
edifici. Durant molts anys no s’hi ha pogut fer res perquè era un expedient 
complicat que també ha passat per la justícia, temps durant el qual no podien fer 
res. Ara han agafat el toro per les banyes i han decidit tirar endavant aquest 
projecte i per això hi ha aquest desequilibri en el pressupost, pressupost, d’altra 
banda, que fins fa un mes el mateix senyor Gregori va ser l’encarregat d’elaborar-
lo. L’actual equip de govern és valent i ha decidit tirar endavant les obres perquè la 
gent no pateixi les goteres que té l’edifici i si això produeix un dèficit que fa que 
hagin de treballar més per buscar més recursos d’aquí un any o dos, es buscaran. 
El que no consentiran és que els usuaris d’aquest edifici i els treballadors continuïn 
en aquestes condicions. 
 
El senyor Romero comenta que d’acord amb el capítol 1 del pressupost aquesta 
persona no hi ha d’estar tot l’any 2018. Pel que fa al fet de si és un càrrec de 
confiança, el senyor Romero considera que és un càrrec de confiança de la senyora 
alcaldessa. La senyora alcaldessa els va explicar que aquesta persona solucionaria 
els problemes de Garrofers i no ho ha fet. És una persona que té un sou raonable i 
el seu grup, com a membre de l’oposició, vol saber si realment està solucionant els 
problemes o no ho està fent. Repeteix que la seva pregunta era que si es redueixen 
aquests diners és perquè aquesta persona no continuarà la seva tasca. 
 
La senyora alcaldessa explica que, com molt bé sap el senyor Romero, les 
comissions de serveis tenen una durada determinada i ara s’estan plantejant si serà 
necessari allargar aquesta comissió de serveis i si es podrà fer o no. Aquest és el 
motiu pel qual no està pressupostada per tot l’any. Els problemes no se solucionen 
d’un dia per l’altre. Porta un any treballant per fer-ho i quan s’hagin solucionat, li 
faran saber. 
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El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que vol intervenir arran d’un últim comentari de la senyora alcaldessa, referent al 
senyor Gregori i al pressupost de la Fundació Els Garrofers. Vol aclarir que si el 
pressupost dels Garrofers té un desequilibri és perquè el senyor Gregori ja no és al 
Patronat dels Garrofers. El senyor Gregori va demanar plegar perquè les coses 
s’estan fent molt malament des de la direcció del Patronat, que ostenta la senyora 
alcaldessa. Per tant, li agrairia a la senyora alcaldessa que no culpabilitzés de la 
situació a una persona que ja no hi és i sobretot que no ho fes amb la mala fe que 
ho està fent. Per altra banda, creien que o bé el regidor d’Hisenda, que és la 
persona que bàsicament ha treballat el pressupost, o bé el senyor Llovet, el qual 
per la seva trajectòria és la persona que pot haver donat més suport, els donarien 
alguna explicació pel que fa a un assumpte que considera molt important i és 
l’augment que s’ha produït en les gratificacions de la Policia Local i que va ser un 
dels motius, potser no el principal, però un dels motius més importants de la marxa 
del seu grup del govern, quan se’ls va acusar al senyor Gregori i a ell mateix com a 
regidor de Seguretat Ciutadana, d’inútils que havien estat sotmesos al xantatge de 
la Policia. Ara, passat un any i mig, aquestes gratificacions s’augmenten bastant 
més del que es va proposar en aquell moment. Suposa que la senyora alcaldessa, 
que és la responsable directa de l’Àrea, els donarà les explicacions pertinents. I no 
es va fer en aquell moment perquè no es va voler fer i s’ha hagut de fer ara perquè 
la realitat és tossuda. I la realitat és que els serveis policials s’han de fer i s’han de 
pagar i amb la plantilla actual, malgrat l’esforç que s’ampliarà amb dues places 
més, continua estant poc dimensionada. Ara sí que es pot dir que la senyora 
alcaldessa ha agafat el toro per les banyes, parlant col·loquialment, i es pagarà el 
que s’havia de pagar en aquell moment. 
 
La senyora alcaldessa explica que no dubti de la seva bona fe, el que passa és que 
amb les mentides és una mica intransigent. La senyora alcaldessa comenta que ella 
és transparent i que el senyor Marín sap perfectament quin va ser el problema 
d’aleshores. El problema era que a la Junta de Govern Local s’acordava una cosa i 
pel darrere se’n decidia una altra. 
 
El senyor Marín repeteix que continua sense respondre la pregunta que li han fet, 
tant des del grup municipal del PDeCAt com del PP. 
 
La senyora alcaldessa explica que contesti el que contesti, el senyor Marín no 
estarà satisfet. 
 
El senyor Marín comenta que aquest no és el tema, sinó que el que demana és que 
doni les explicacions de per què ara sí que es dona aquest increment i per què 
aleshores no es va fer. Segurament el senyor Marín no hi estarà d’acord, però no és 
a ell a qui li ha de contestar. 
 
La senyora alcaldessa explica que el seu equip de govern el que vol és aconseguir 
la màxima seguretat per aquest poble i dins els recursos que tenen, fan el que és 
possible. El senyor Marin sap que això s’aconsegueix amb una negociació amb el 
sindicat i vol que tingui en compte que l’equip de govern no s’ha queixat del que el 
grup municipal del PDeCAT volia pactar amb els sindicats, per les raons que ja ha 
explicat anteriorment. 
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2.- DECLARACIÓ INTERÈS PÚBLIC LA REDUCCIÓ DE JORNADA DEL LLOC DE 
TREBALL D’ENGINYER 
 
A la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Canet de Mar, hi ha una 
plaça d'enginyer superior. 
 
Aquest lloc de treball està ocupat en propietat per una funcionària que actualment 
es troba en situació de permís de maternitat. 
 
Aquest lloc de treball, mentre es mantingui la situació abans esmentada, està 
ocupat de forma interina per un empleat que ha sol·licitat poder reduir la seva 
dedicació per haver obtingut un altre lloc de treball en una altra administració 
pública. 
 
Segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del persona al 
servei de les administracions públiques, només podrà desenvolupar un segon lloc 
de treball o activitat en el sector públic, en els supòsits previstos a la pròpia llei, en 
les funcions docents o sanitàries i en aquells casos que, per raó d'interès públic, es 
determini per l'òrgan competent. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió extraordinària de data 1 de febrer 
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. 
 
Pel bon funcionament dels Serveis Territorials municipals, que inclouen les àrees 
d'Urbanisme, Medi Ambient i Obres i Serveis, és imprescindible comptar amb un 
funcionari que exerceixi les funcions d'enginyer municipals, de conformitat amb la 
proposta de la Regidoria delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, 
s’acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i 
Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. 
Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós 
Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres, i sis vots en contra dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, 
Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
PRIMER.- Determinar per raons d'interès públic, que el lloc de treball d'enginyer 
sigui ocupat per un funcionari a temps parcial, durant el període de permís de 
maternitat de la funcionària de carrera que ocupa el lloc de treball. 
 
SEGON.- Atorgar, per raons d'interès públic, la compatibilitat al Sr. C.M.C., per a 
l'exercici d'una segona activitat a l'administració pública. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, explica que la plaça d’enginyer està ocupada provisionalment 
de forma interina. Aquest empleat ha demanat poder reduir la seva dedicació 
perquè ha tingut una altra oferta de treball. Per aquest motiu, i per raons d’interès 
públic, es demana la compatibilitat per a l’exercici d’aquesta segona activitat. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
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que el seu grup municipal entén aquesta proposta com a contradictòria, ja que per 
una banda es vol declarar d’interès públic un lloc de treball municipal, i per l’altra, 
es redueix la jornada d’aquest lloc de treball. Creuen que per interès públic s’hauria 
de potenciar i no pas reduir. Consideren que haurien de buscar una altra solució per 
cobrir temporalment aquest lloc de treball. Quan es va fer el procés de selecció, 
segurament es van presentar més candidats i potser s’hauria de revisar aquesta 
borsa de treball. 
 
La senyora Isart explica que han optat per aquesta solució perquè l’altra persona 
que hi havia a la borsa també està treballant. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:43 hores 
de tot el que jo com a secretari certifico. 
 
El secretari       L’alcaldessa, 
 
 
 
Bernat Costas i Castilla     Blanca Arbell Brugarola 
 
 


