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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 
25 D'ABRIL DE 2019 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter 

personal que contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de 
dades. 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20:30 
Hora que acaba: 21:58 
Lloc: Sala de Sessions 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

  
 Pere Xirau Espàrrech 
 Lluís Llovet Bayer 
 Raquel Serra Lerga 
 Sílvia Tamayo Mata 
 Josep Maria Masvidal Serra 
 Misericòrdia Tenas Martínez 
 M. Àngels Isart Falceto 
 M. Assumpta Revoltós Vaquer 
 Quirze Planet Rovira 
 Jesús Marín Hernàndez 
 Laureà Gregori Fraxedas 
 Àngel López Solà 
 Esther Agulló Renau 
 Antoni Romero Carbonell 
 Cristina Soler Vílchez 
 Marc Jiménez Torres 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. També hi assisteix Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.1. Actes pendents d’aprovar 
 
1.1. Ple municipal ordinari de 28/02/2019 
 
2. Propostes 
 
2.1. Serveis Econòmics 
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2.1.1. Donar compte al Ple de l'informe de seguiment del Pla de reducció del deute 
2.1.2. Proposta modificada aprovació inicial expedient modificació pressupost MC 
13/2019 crèdits extraordinaris 
 
2.2. Recursos Humans i Organització 
 
2.2.1. Proposta de reconeixement de compatibilitat al Sr. xxx 
2.2.2. Proposta atorgament compatibilitat feina privada Sr. xxx 
 
2.3. Secretaria 
 
2.3.1. Modificació representants Grup Municipal del PP a la Fundació Els Garrofers 
2.3.2. Modificació Estatuts Consorci de Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme 
2.3.3. Proposta rectificació inventari béns Ajuntament de Canet de Mar a 31/12/2018 
 
3. Propostes urgents 
 
4. Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores, el públic i els radiooients que segueixen el Ple a través de Ràdio Canet, 
gràcies a la feina dels tècnics. 
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE 
MUNICIPAL DE DATA 
 
1.1. Ple municipal ordinari de 28/02/2019 
 
La senyora alcaldessa demana si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, queden aprovades per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2. Propostes 
 
2.1. Serveis Econòmics 
 
2.1.1.- INFORME DE SEGUIMENT DE PLA DE REDUCCIÓ DEL DEUTE DE 
L'ARTICLE 3 LLEI 18/2014 
 
Fets: 
 
Vist allò establert a l’article 3r, apartat 6è, de la Llei 18/2014, de 15 de octubre, 
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència,  
 
Vist l’informe d’intervenció emès en data 8 d’abril de 2019, que es transcriu a 
continuació: 
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“D’acord amb allò previst en l’article 3 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, el funcionari que sota 
signa, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el següent: 
 

INFORME  
NÚM. 049/2019 

 
I.- RELACIÓ DE FETS 

 
PRIMER.- En data 27 de novembre de 2014, el Ple de la corporació, en virtut d’allò previst en 
l’article 3r de la Llei 18/2014, de 15 d‘octubre, va acordar: 
 

“PRIMER.- Aprovar la cancel·lació del préstec formalitzat  en data 29 de maig de 2012 
en virtut del que establia el Reial Decret Llei 4/2012, mitjançant la signatura d’una nova 
operació de crèdit amb Caixabank SA, segons l’oferta que consta en l’expedient. 
SEGON.- Aprovar el pla de reducció del deute, que es detalla en la part expositiva, 
d’acord amb allò establert en l’article 3.6 del RDL 8/2014. 
TERCER.- Sol·licitar autorització prèvia del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques per poder procedir a la cancel·lació del préstec formalitzat en data 29 de 
maig de 2012 en virtut del que establia el Reial Decret Llei 4/2012, mitjançant la 
signatura d’una nova operació de crèdit amb Caixabank SA, i condicionar els anteriors 
acords a l’autorització expressa per part de l’esmentat Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.” 

 
SEGON.- En data 3 de desembre de 2014 i amb RS 2626, l’Alcaldia va trametre sol·licitud 
d’autorització per la formalització d’una operació d’endeutament en substitució de la signada en 
data 29 de maig de 2012, amb el Fons de Finançament de Pagament a Proveïdors, adjuntant la 
següent documentació: 
 
1.- Certificat de l’acord del Ple de la corporació de data 27 de novembre de 2014 (acord sobre 
l’aprovació de la nova operació, per substituir la formalitzada en virtut del RDL 4/2012, subjecte 
a aprovació per part del Ministeri, i acord sobre l’aprovació del Pla de Reducció de Deute). 
2.- Informe d’intervenció sobre l’estalvi produït per la nova operació. 
3.- Oferta financera de l’operació. 
4.- Informe d’intervenció en relació al compliment de l’estabilitat pressupostària i la regla de la 
despesa, l’estalvi net i l’endeutament a 31 de desembre de 2013, així com el Període Mig de 
Pagaments a Proveïdors a 31 d’octubre de 2014, calculat d’acord amb el RD 635/2014. 
 
TERCER.- En data 10 de desembre de 2014 i amb RS 2703 la Regidoria d’Hisenda remet al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, com a documentació addicional, l’oferta 
rectificada que en data 25/11/2014 (RE 5898) va presentar l’entitat financera respecte de 
l’oferta inicial, que modificava el venciment de l’operació a un altre menor, que per error no 
s’havia adjuntat a l’escrit inicial, però que corresponia a l’oferta finalment aprovada pel Ple de la 
corporació en data 27 de novembre de 2014. 
 
QUART.- En data 12 de març de 2015, la secretaria general de coordinació autonòmica i local 
va dictar resolució atorgant l’autorització prèvia, establerta en l’article 3.2 de la Llei 18/2014, de 
15 d’octubre, per a la formalització de l’operació de préstec en les següents condicions: 
 

- Destí: substitució anticipada total dels préstecs formalitzats per fer front al pagament de 
proveïdors, d’acord amb el RDL 4/2012. 

- Import: 2.012.033,30 euros, sense que es pugui superar el capital que s’amortitzi de les 
operacions substituïdes en el moment de la formalització. 

- Entitat financera: Caixabank 
- Tipus d’interès: Euribor a tres mesos més 1,20% 
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- Termini: Fins 01/04/2022, sense que en cap cas es pugui excedir del període 
d’amortització que resti en les operacions substituïdes. 

- Comissions: no existeixen. 
 
L’esmentada resolució feia constar que l’autorització s’atorgava tenint en compte el Pla de 
reducció de deute en el que es preveu assolir un nivell de deute de 66,04% en l’exercici 2014. 
 
CINQUÈ.- En data 02/06/2015 es va formalitzar l’operació de préstec amb l’entitat Caixabank. 
 
II.- CONSIDERACIONS 
 
PRIMERA.- L’article 3r de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per 
al creixement, la competitivitat i l’eficiència, establia: 
 
«Artículo 3. Cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades 
locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
1. Como excepción a lo dispuesto en la Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, durante el año 
2014 las entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de endeudamiento para 
cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo para la Financiación de los 
Pagos a Proveedores siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes: 
a) La nueva operación de endeudamiento a suscribir tenga, como máximo, el mismo período 
de amortización que reste para la cancelación completa de las operaciones de crédito que la 
Entidad Local tenga suscritas con el mencionado Fondo. Los planes de ajuste aprobados y que 
posibilitaron la formalización de las operaciones que se cancelan mantendrán su vigencia hasta 
la total amortización de la nueva operación de endeudamiento, sin perjuicio de lo establecido 
en los apartados 4 y 5 de este artículo. 
b) Con la nueva operación de endeudamiento se genere una disminución de la carga financiera 
que suponga un ahorro financiero. 
c) Esta operación de endeudamiento no podrá incorporar la garantía de la participación en 
tributos del Estado ni podrán subrogarse las entidades de crédito que concierten estas nuevas 
operaciones en los derechos que correspondan al Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores. 
d) Esta operación deberá destinarse en su totalidad a la amortización anticipada total o parcial 
de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, 
cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en los contratos suscritos por las 
entidades locales con el citado Fondo. 
2. Para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento citadas será preciso 
solicitar autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
A estos efectos a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación: 
a) El acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos de quórum y 
votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
b) El informe del interventor de la entidad local en el que se certifique el ahorro financiero anual 
que se producirá como consecuencia de la suscripción de la nueva operación de 
endeudamiento. 
3. Si el período medio de pago a proveedores, calculado por la entidad local de acuerdo con la 
metodología básica establecida, supera el plazo máximo establecido en la normativa sobre la 
morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de la suscripción de la nueva 
operación de endeudamiento autorizada deberá destinarse a reducir su deuda comercial y, en 
consecuencia, el período medio de pago a proveedores, siendo esta una de las medidas que, 
en su caso, tendrá que incluir en el plan de tesorería al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
4. Si la entidad local hubiere cumplido en el ejercicio 2013 con el límite de deuda establecido 
en los artículos 51 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
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aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y con la regla de gasto, y su período medio de pago a proveedores, calculado 
por la entidad local de acuerdo con la metodología básica establecida, no excede del plazo 
máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, podrá formalizar la nueva operación. 
Si la entidad local cancela totalmente los préstamos formalizados con el Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores quedará sin vigencia el plan de ajuste aprobado y 
que posibilitó su concertación. Si no se cancelaran totalmente dichos préstamos los planes de 
ajuste mantendrán su vigencia y el procedimiento de seguimiento de su ejecución al que 
estuvieren sujetos. 
5. Si la entidad local no hubiere cumplido en el ejercicio 2013 alguno de los límites o reglas 
citadas en el apartado 4 anterior, podrá formalizar la nueva operación de endeudamiento, pero 
el plan de ajuste aprobado mantendrá su vigencia aun cuando se cancelen totalmente los 
préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores, si la entidad local hubiere 
presentado en el ejercicio 2013 ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 75 por ciento 
de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, en los términos 
definidos en la Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la entidad local, mediante acuerdo de su 
Pleno, deberá aprobar un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda para 
corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro neto o el volumen de 
endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último deberá corregirse hasta el 
límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre comprendido entre aquel 
porcentaje y el fijado en el artículo 53 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En los restantes 
supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reducción de deuda deberá corregir el nivel 
de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el último precepto citado. 
Los citados planes deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, junto con la solicitud de autorización a la que se refiere el apartado 2 del presente 
artículo. 
El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de estos 
planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y deberá, además, 
remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad local no 
podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier 
modalidad de inversión. Además, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades 
locales afectadas. En el caso de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán aplicar 
las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 26 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
7. La nueva operación de endeudamiento que se suscriba, de acuerdo con lo previsto en los 
apartados anteriores, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de su formalización, se 
comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 55 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el artículo 17 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera.» 
 
SEGON.- Cal assenyalar que el Pla de reducció del deute contingut en els antecedents de 
l’acord de Ple i tramés al MINHAP, únicament establia objectius per a l’horitzó temporal 204-
2015: 
 
“Dado que mediante Decreto 652/2013, de 15 de mayo de 2014 (sic), fue liquidado el 
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013, en el que la cifra de endeudamiento se situaba 
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por encima del 75% que marca el preceptor anterior, siendo necesario la aprobación de un plan 
de reducción de deuda para situar el volumen de endeudamiento en el 75%. 
Dado que el objetivo de endeudamiento del Presupuesto 2014, actualmente en vigor, ya prevé 
una cifra de endeudamiento del 66,04%, y que el Presupuesto 2015 (actualmente en 
tramitación) prevé una cifra de endeudamiento del 55,82%, el Plan de reducción de deuda para 
reconducir al 75% la cifra de endeudamiento consistiría únicamente en el cumplimiento del 
Presupuesto 2014 y lo que se propone para el ejercicio 2015, de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
 
    Liquidació 2012 Liquidació 2013 Pressupost 2014 Pressupost 2014 Pressupost 2015 
Ca
ps  

Denominació Consolidat Consolidat Consolidat amb Modificacions Consolidat 

1 Impostos directes 5.384.545,47 6.204.617,48 6.205.646,00 6.205.646,00 6.210.364,00 
2 Impostos indirectes 63.402,87 48.258,26 20.000,00 20.000,00 20.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 3.193.973,92 3.099.519,10 2.756.483,00 2.801.937,38 2.746.476,00 
4 Transferències corrents 3.159.549,59 3.585.370,12 3.267.507,00 3.661.264,87 3.467.024,00 
5 Ingressos Patrimonials 99.824,34 248.528,30 101.700,00 101.700,00 98.300,00 
6 Alienació Inversions Reals  2.956,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 
7 Transferència Capital 89.469,44 317.774,00 199.290,00 199.290,00 0,00 
8 Actius Financer 0,00 0,00 0,00 1.115.324,39 0,00 
9 Passius Financers 2.628.937,60 0,00 0,00 0,00 0,00  

TOTAL INGRESSOS 14.622.659,23 € 13.505.167,26 € 12.550.626,00 € 14.105.162,64 € 12.542.164,00 €       
(En tramitació) 

    Liquidació 2012 Liquidació 2013 Pressupost 2014 Pressupost 2014 Pressupost 2015 
Ca
p  

Denominació Consolidat Consolidat Consolidat amb Modificacions Consolidat 

1 Despeses de personal 4.700.691,70 4.889.526,10 5.027.067,60 5.082.153,15 5.055.427,00 
2 Despeses béns corrents i 

serveis  
4.394.518,79 4.368.262,43 4.498.437,40 4.997.367,16 4.514.705,00 

3 Despeses financeres 455.647,99 406.997,33 386.434,00 372.664,29 286.750,00 
4 Transferències corrents 277.482,60 320.980,81 230.390,00 398.034,40 262.680,00 
6 Inversions Reals  261.932,27 433.156,08 760.633,00 1.585.906,98 778.866,00 
7 Transferència Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 Actius Financer 295.291,36 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 Passius Financers 1.180.398,47 1.454.798,99 1.647.664,00 1.669.036,66 1.498.500,00  

TOTAL DESPESES 11.565.963,18 € 11.873.721,74 € 12.550.626,00 € 14.105.162,64 € 12.396.928,00 € 
  ENDEUTAMENT a 31 de 

Desembre 
  12.376.542,49 €    10.401.083,14 €       8.707.947,52 €           8.707.947,52 

€  
     7.139.106,13 €  

  % ENDEUTAMENT 
s/ingressos any ant. 

107,86% 87,39% 66,04% 66,04% 55,82% 

“ 
TERCER.- Vist l’informe d’intervenció, de 22 de maig de 2015, sobre la liquidació de l’exercici 
2014, aprovada per Decret 659/2015, de 22 de maig, en el qual s’assenyala: 
 
“/..../ 
H.- Límits Legals Derivats de la Liquidació 
 
/.../ 
 
2.-Ràtio legal d'endeutament 
 
D'acord amb l'article 53 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals la situació de l'Ajuntament sobre l'endeutament total és 
del 70,73%. 
 
/.../” 
 
Vist l’informe d’intervenció, de 29 d’abril de 2016, sobre la liquidació de l’exercici 2015, 
aprovada per Decret d’Alcaldia 407/2016, de 29 d’abril, en el qual s’assenyala: 
 
“/.../ 
 
H.- Límits Legals Derivats de la Liquidació 
 
2.- Ràtio legal d'endeutament 
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D'acord amb l'article 53 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals la situació de l'Ajuntament sobre l'endeutament total és 
del 54,28% dels ingressos corrents. 
 

 
 

D’acord amb la nota informativa de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat 
de Catalunya, en relació al règim de tutela financera per a l’exercici 2016, per al càlcul de la 
ràtio legal de deute viu no s’han computat les quantitats a reintegrar com a conseqüència de les 
liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat. 
 
/.../ 
 
K.- Pla de reducció del deute 
 
En el marc de la substitució de l’operació d’endeutament contracta per fer front al pagament a 
proveïdors (RD-Llei 4/2012), en data 27 de novembre de 2014, l’Ajuntament de Canet de Mar 
va aprovar un pla de reducció del deute, segons el qual en l’exercici 2015 es preveia assolir un 
nivell de deute del 55,82%. 
 
Aquest pla contemplava l’endeutament de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet, 
atès que la Fundació Els Garrofers no estava classificada, a efectes SEC, dins el  sector 
“Administracions Públiques”. 
 
Del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 es posa de manifest el compliment 
del pla de reducció del deute esmentat, atès que el nivell de deute és del 50,60%, tal i com es 
mostra en el quadre següent: 
 

DESCRIPCIÓ 
Ajuntament de 
Canet de Mar OA Ràdio Canet 

Ajustos 
consolidació Total 

Ingressos corrents 13.920.782,81 130.388,36 -123.392,01 13.927.779,16 
Deute Viu (*) 7.047.629,67 0,00 0,00 7.047.629,67 
Ratio Legal de deute viu       50,60% 
(*) inclou 487.686 euros, a reintegrar com a conseqüència de les liquidacions definitives de la participació en els tributs 
de l'Estat. 

 
“Vist l’informe d’intervenció, de 2 de juny de 2017, sobre l’avaluació dels objectius d’estabilitat, 
regla de la despesa i deute en la liquidació de l’exercici 2016, aprovada per Decret d’Alcaldia 
675/2017, de 2 de juny, en el qual s’assenyala: 
 
“/…/ 
Quart.- Límit de deute 
 
Les dades consolidades per l’exercici 2016 són les següents: 
  

  Ajuntament 
O.A. Ràdio 
Canet 

F. Els 
Garrofers 

Consolidació Total 

A 
Deuda a corto plazo 
(op. de tesoreria) 

0,00 0,00 0,00  0,00 

B Deuda a largo plazo 5.437.352,68 0,00 2.079.262,98  7.516.615,66 
 Emisiones de deuda 0,00 0,00 0,00  0,00 

 
Operaciones con 
entidades de crédito 

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

DESCRIPCIÓ
Ajuntament de 
Canet de Mar OA Ràdio Canet Fundació Els Garrofers

Ajustos 
consolidació Total

Ingressos corrents 13.920.782,81 130.388,36 2.298.589,36 -123.392,01 16.226.368,52
Deute Viu 6.559.943,41 0,00 2.248.371,56 0,00 8.808.314,97
Ratio Legal de deute viu 47,12% 0,00% 97,82% 0,00% 54,28%
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  Ajuntament 
O.A. Ràdio 
Canet 

F. Els 
Garrofers 

Consolidació Total 

 Factoring sin recurso 0,00 0,00   0,00 

 
Deuda con 
Administraciones 
publicas (FFEL) (1) 

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

 
Avales ejecutados 
durante el ejercicio 

0,00 0,00   0,00 

 
Avales reintegrados 
durante el ejercicio 

0,00 0,00   0,00 

 Otras operaciones 511.511,88 0,00 0,00  511.511,88 
C Deuda Viva 5.437.352,68 0,00 2.079.262,98  7.516.615,66 
 Liquidaciones PTE 351.735,70 0,00 0,00  351.735,70 
E Total deuda 5.789.088,38 0,00 2.079.262,98 0,00 7.868.351,36 

F Ingresos cts 13.354.336,10 143.408,54 2.142.598,22 -135.246,36 
15.640.342,8

6 
 C/F 40,72% 0,00% 97,04% 0,00% 48,06% 
 E/F 43,35% 0,00% 97,04% 0,00% 50,31% 

 (*) Import del saldo dels comptes de passiu en el Balanç. 
 
El nivell de deute, exclosos els saldos deutors de la participació en tributs de l’Estat, es situa 
per sota del 75% dels ingressos corrents a nivell consolidat. 
 
Per tant, el sector AAPP de l’Ajuntament de Canet de Mar COMPLEIX amb l’objectiu de deute.” 
 
Vist l’informe d’intervenció, de 8 de juny de 2018, sobre l’avaluació dels objectius d’estabilitat, 
regla de la despesa i deute en la liquidació de l’exercici 2017, aprovada per Decret d’Alcaldia 
775/2018, de 8 de juny, en el qual s’assenyala: 
 
“/.../ 
 
Quart.- Límit de deute 
 
Les dades consolidades per l’exercici 2017 són les següents: 
  

  Ajuntament 
O.A. Ràdio 
Canet 

F.Els Garrofers Consolidació Total 

A 
Deuda a corto plazo 
(op. de tesoreria) 

0,00 0,00 0,00  0,00 

B Deuda a largo plazo 3.684.815,84 0,00 1.908.465,82  5.593.281,66 
 Emisiones de deuda 0,00 0,00 0,00  0,00 

 
Operaciones con 
entidades de crédito 

3.684.815,84 0,00 1.908.465,82  5.593.281,66 

 Factoring sin recurso 0,00 0,00   0,00 

 
Deuda con 
Administraciones 
publicas (FFEL) (1) 

0,00 0,00 0,00  0,00 

 
Avales ejecutados 
durante el ejercicio 

0,00 0,00   0,00 

 
Avales reintegrados 
durante el ejercicio 

0,00 0,00   0,00 

 Otras operaciones 0,00 0,00 0,00  0,00 
C Deuda Viva 3.684.815,84 0,00 1.908.465,82  5.593.281,66 
D Ingresos cts 14.194.682,92 170.218,26 2.149.509,71 -162.306,00 16.352.104,89 
 C/D 25,96% 0,00% 88,79% 0,00% 34,21% 

  
El nivell de deute, exclosos els saldos deutors de la participació en tributs de l’Estat, es situa 
per sota del 75% dels ingressos corrents a nivell consolidat. 



 

 
9 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
Per tant, el sector AAPP de l’Ajuntament de Canet de Mar COMPLEIX amb l’objectiu de deute.” 
 
A la data d’emissió d’aquest informe no es disposa de la liquidació de l’exercici 2018. 
 
No obstant l’anterior, l’informe de l’interventor al projecte de pressupost general per l’exercici 
2018, aprovat pel Ple en data 13 de febrer de 2018 i elevat a definitiu, estableix: 
 
“TERCER.- Límit de deute 
 
Les dades consolidades per 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 
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.” 
 
En conseqüència, el grau d’assoliment dels objectius del Pla de reducció del deute, en termes 
consolidats del perímetre SEC, ha estat el següent: 
 
Ejercicio Nivel de 

deuda 
PRD (%) 

Nivel de 
deuda 
Real (%) 

Cumplimiento 
(SÍ/NO) 

2014 (L)  66,04%  70,73%  SÍ (*) 
2015 (L)  55,82%  50,60%  SÍ 
2016 (L)  -  48,06% <75% 
2017 (L)  -  34,21% <75% 
2018 (P)  -  31,90% <75%  
2019 (P)    
 
(*) D’acord amb la nota de la SG de finançament autonòmic i local, si el nivell de deute en un 
exercici és inferior al 75%, s’entendrà complert l’objectiu de l’exercici encara que el nivell de 
deute del PRD aprovat fos inferior al real. 
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III.- CONCLUSIÓ 
 
En totes i cadascuna de les anualitats del període comprès entre 2014 i 2017, la Corporació ha 
complert els objectius de nivell de deute fixats en el Pla de reducció del deute aprovat pel Ple 
en sessió de 27 de novembre de 2014, i en tot cas, el límit del 75% dels ingressos corrents. 
 
La qual s’informa per a la seva remissió al Ple de la corporació i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, de conformitat amb allò que estableix l’article 3.6 de la Llei 18/2014, 
de 15 d’octubre. 
 
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica. 
L’Interventor.” 

 
Atès que en data 8 d’abril de 2019, i mitjançant ofici de l’Alcaldia, aquest informe fou 
tramés a la Secretaria general de coordinació financera amb les comunitats 
autònomes i corporacions locals del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, el Ple es dona per 
assabentat dels acords següents: 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe d’intervenció sobre seguiment del Pla de 
reducció del deute aprovat pel Ple en sessió de 27 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Intervenció. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquest punt de l’ordre del dia dona compte del pla de reducció del deute. Aquest pla es 
va formalitzar l’any 2015, s’havia aprovat a finals del 2014 i era per una xifra 
d’aproximadament dos milions d’euros. Aquest pla va servir per fer un refinançament 
dels préstecs, per millorar-ne les condicions i es poguessin pagar, bàsicament, 
factures pendents a proveïdors. Era un pla de quatre anys i portava una condició 
afegida, que era fer-ne un seguiment anual. Aquest seguiment no s’havia fet i ara que 
ja estan al termini d’aquests quatre anys, el Ministeri ha demanat la informació per fer 
el tancament. Aquesta informació és la taula annexa a la proposta, on poden veure 
que des del primer any han estat per sota d’aquest 35% d’endeutament màxim 
recomanable. Comenta que, pel que fa a l’any 2018, hi ha un petit error a la graella, on 
s’indica un 31,90% d’endeutament anual acumulat, però en realitat és del 28,76%. 

 
2.1.2.- PROPOSTA MODIFICADA APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ PRESSUPOST MC 13/2019 CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
Fets: 
 
De conformitat al que disposa  els article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici, 
 



 

 
11 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Vist l’expedient núm. 13/2019, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris. 
 
Vista la memòria justificativa del departament de Recursos Humans de data 
10/04/2019 relatives a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits. 
 
Vista la memòria justificativa del departament d’ensenyament de data 10/04/2019 
relatives a la necessitat de tramitar l’expedient de modificació de crèdits 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor número 51/2019. 
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat de 
crèdit extraordinari, núm.13/2019, amb el següent detall: 
 
Pressupost de despeses 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
12 93400 15100 Gratificacions Intervenció 10,00 € 
15 92400 13001 Hores extres Participació 200,00 € 
30 43200 13001 Hores extres Turisme 740,00 € 
33 49100 13001 Hores extres Comunicació 10,00 € 
33 92500 15100 Gratificacions OAC 10,00 € 
51 32000 13001  Hores extres Educació 10,00 € 
51 32300 15100 Hores extres Educació Primària 10,00 € 
51 32600 13001 Hores extres Educació d’Adults 10,00 € 
51 32400 48300 Suvb.Nominativa batxiller arts escèniques  7.200,00 € 
   
Total  8.200,00 € 

 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
20 15100 13000 Retribucions bàsiques - Urbanisme 1.000,00 € 
51 34200 20200 Arrendament edif.cúpula Comediants 7.200,00 € 
   
Total  8.200,00  € 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’annex 1 Subvencions Nominatives de 
les Bases d’execució del Pressupost, que quedarà amb el contingut següent: 
 
Aplicació  
pressupostària Tercer CIF 

Import màxim 
(euros) 

22 17230 48300  ADF VALLALTA G64198245 1.000,00 

22 17230 48301 FEDERACIÓ ADF MARESME G61995684 750,00 

25 31100 48300 SUBVENCIÓ NOMINATIVA ASS DE GATS G64865637 2.000,00 

32 33800 48300 COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR J64244502 15.000,00 

31 33400 48300 FUNDACIÓ PALAU I FABRE G62923032 5.000,00 
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30 43100 48300  ASSOCIACIÓ COMERCIANTS CANET CENTRE G66986027 2.000,00 

30 43120 48300  ASSOC.VENEDORS PLAÇA MERCAT G64121379 1.000,00 

31 33400 48300  CENTRE PARROQUIAL DE CANET DE MAR G66410853 6.250,00 

31 33400 48300  ASSOCIACIÓ COLLA DE GEGANTERS DE CANET DE MAR G66410853 1.300,00 

32 33800 48301  ASSOCIACIO COLLA DE REIS  G66064767 11.000,00 

32 33800 48302 SUBVENCIÓ NOMINATIVA MOIXONS LLEPAFILS G62866330 6.400,00 

40 23100 48300 SUBVENCIÓ NOMINATIVA CANET ALIMENTS Q2866001G 3.000,00 

40 23100 48300  CARITAS PARROQUIAL DE CANET DE MAR R1700016G 3.000,00 

40 23100 48300  CREU ROJA LOCAL Q2866001G 3.000,00 

40 23100 48300  SALVIA ASSOC.DE DONES DE CANET DE MAR G62791066 2.000,00 

40 23100 49000 GEA XXII G62970686 4.500,00 

43 13500 48300  
AGRUP. DE VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL DE  
CANET DE MAR 

G62948443 
2.500,00 

51 32000 48301 
SUBVENCIÓ NOMINATIVA TURÓ DEL DRAC TROBADA  
GEGANTS 

G64580731 
3.000,00 

51 32610 48300  UNED CONSORCI DEL CENTRE ASSOCIAT DE TERRASSA P5827908D 18.000,00 

51 32620 48300  ESCOLA DE MUSICA DE CANET - CANET PROMÚSICA G58881327 25.000,00 

51 32400 48300 SUVB.NOMINATIVA BATXILLER ARTS ESCÈNIQUES A58827510 7.200,00 

 
Tercer.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Quart.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Cinquè.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
Sisè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
aquesta modificació correspon, quasi en la seva totalitat, a l’aportació que l’Ajuntament 
fa al projecte del Batxillerat d’arts escèniques. Es canvia la modalitat, ja que el 
Departament d’Ensenyament, és a dir, la Generalitat, aconsella fer aquesta aportació 
en la modalitat de subvenció nominativa i no amb la que constava. 
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2.2. Recursos Humans i Organització 

 
2.2.1.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT AL SENYOR xxx 
 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. xxx, registrada d’entrada en 
aquest Ajuntament amb el núm. 2019/2587, en data 1 d’abril de 2019, rectificada per la 
sol·licitud de  núm. 2019/2867, de data 9 d’abril, mitjançant les quals sol·licita li sigui 
atorgada la compatibilitat de les seves funcions com a auxiliar administratiu de 
l’Ajuntament, amb un treball com comercial, dins del marc de la normativa 
d’incompatibilitats vigent 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 8 d’abril de 2019, que 
es transcriu a continuació: 
 
Informe de Recursos Humans sobre la concessió de compatibilitat a un empleat 
municipal per a l’exercici d’una activitat privada. 

 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació amb la sol·licitud de compatibilitat presentada per un empleat municipal, mitjançant 
registres d’entrada núms. 2019/2587 i 2019/2867, respectivament, per a l’exercici de les seves 
funcions com a auxiliar administratiu de l’Ajuntament, amb el treball per compta d’altri, com a 
comercial, emet el següent : 

 
INFORME 

 
I.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local, per a l’exercici 
d’activitats privades ve regulat, amb caràcter bàsic,  als articles de l’11 al 20 de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic; el caràcter bàsic d’aquesta norma ve determinat per la seva pròpia disposició 
final primera. 

 
Aquesta norma estableix que el personal al servei de l’administració pública no podrà exercir, 
activitats privades incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que 
desenvolupi al Departament, Organisme o Entitat on estigui destinat, amb excepció de les 
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, duguin a terme per a sí les 
persones interessades. 

 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les  normes estatals 
reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, en concret, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals (RPEL), en especial pel que es refereix als articles 330 i 331 
d’aquest darrer. 
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II.- RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ 

 
En tot cas, el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, que inclou tot el 
personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball (art. 2.2), no podrà 
exercir les activitats següents: 

 
a) Activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte pròpia o 
sota la dependència o al servei d’Entitats o particulars o en els assumptes en els que 
estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o hagi d’intervenir per raó 
del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats 
professionals prestada a persones a les que s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic. 

 
b) La pertinença a Consell d’Administració o òrgans rectors d’Empreses o Entitats 

privades, sempre que la seva activitat estigui directament relacionada amb les que 
gestioni el Departament, Organisme o Entitat en la que presti servei el personal 
afectat. 

 
c) El desenvolupament per si o per persona interposada, de qualsevol càrrec en 

Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació 
o aval del sector públic, qualsevol que sigui la seva configuració jurídica. 

 
d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les Empreses o Societats a que 

es refereix l’apartat anterior. 
 

Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència efectiva 
de l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de 
treball a les Administracions Públiques, només es podran autoritzar quan l’activitat pública sigui 
una de les esmentades a la llei com de prestació a temps parcial. 

 
No es podrà reconèixer cap mena de compatibilitat per a activitats privades a les persones a 
les que se’ls hagués autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o activitat públics, sempre 
que la suma de jornades d’ambdós llocs sigui igual o superior a la màxima a les 
Administracions Públiques (art. 13 Llei 53/1984 i art. 10 RD 598/1985). 

 
L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions 
Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. La resolució motivada reconeixent 
la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, que es dictarà en el termini de dos mesos, 
correspon al Ple de la Corporació Local, previ informe, si és el cas. 

 
Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i l’horari de 
l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic 
(art. 14 Llei 53/1984). Els que estiguin autoritzats per  al desenvolupament d’un segon lloc o 
activitat públics, hauran d’instar el reconeixement de compatibilitat en ambdós llocs. 

 
El personal al que es refereix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no podrà invocar o fer ús de 
la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat mercantil, industrial o professional. 

 
Segons l’article 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no es podrà autoritzar ni reconèixer 
compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual i al personal laboral quan les 
retribucions complementàries a que tinguin dret a percebre incloguin el factor d’incompatibilitat. 

 
Als efectes del que es disposa en aquest article 16, la dedicació del professorat universitari a 
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temps complert, té la consideració d’especial dedicació. S’exceptuen de l’anterior prohibició, les 
autoritzacions de compatibilitat per exercir de professor universitari associat en règim de 
dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada, així com les activitats 
d’investigació i assessorament, llevat per al personal docent universitari a temps complert. 

 
Així mateix, per excepció i sens perjudici de les limitacions establertes en els articles 1, 3, 11, 
12 i 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  es podrà reconèixer compatibilitat per a 
l’exercici d’activitats privades al personal que tingui llocs de treball que comportin la percepció 
de complements específics o conceptes equiparables, la quantia dels quals no superi el 30% 
de la seva retribució bàsica exclosos els conceptes relacionats amb l’antiguitat (art. 16.4 Llei 
53/1984). 

 
Totes les resolucions de compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc o activitat en el 
sector públic o exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal 
corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, per tal que es puguin 
acreditar havers als afectats per aquest lloc o activitat (art. 18 Llei 53/1984). 

 
Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les activitats següents (art. 19 Llei 53/1984): 

 
a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens perjudici del 

que s’estableix a l’article 12 de la llei 53/1984. 
 

b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en  centres oficials 
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter 
permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a l’any, així com la 
preparació per a l’accés a la funció públic en els casos i formes que es determini de 
forma reglamentària. 
 

c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l’ingrés a les 
administracions públiques. 
 

d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de 
les que habitualment els corresponguin, en la forma reglamentàriament establerta. 
 

e) L’exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de Mutualitats 
o Patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït. 
 

f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions 
derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a conseqüència d’una relació 
d’ocupació o de prestació de serveis. 
 

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

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

 
L’incompliment del que s’ha expressat anteriorment, serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. 

 
L’exercici de qualsevol activitat compatible no servirà d’excusa al deure de residència, a 
l’assistència al lloc de treball que requereixi el lloc o càrrec, ni al retard, negligència o oblit en el 
desenvolupament de les funcions (art. 20.2 Llei 53/1984). 
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Les faltes seran qualificades i sancionades d’acord amb les normes que conté el règim 
disciplinari aplicable, quedant automàticament  revocada l’autorització o reconeixement de 
compatibilitat si a la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 

 
Els òrgans que tinguin la competència sobre la direcció, inspecció o prefectura dels diversos 
serveis tindran cura, sota la seva responsabilitat de prevenir o corregir, si és el cas, les 
incompatibilitats en les que pugui incorre el personal. 

 
Així s’estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, 
incloses les de caràcter professional en els supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, 

permís, ajuda financera o control de l’entitat local en què presti serveis el personal. 
 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 
servei a què estigui adscrit el personal. 
 

c) Quant l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 
presència física del personal amb el que tingui atribuït a l’entitat local. 
 

d) La pertinença a consell d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en 
la dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis en l’entitat local. 
 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel 
seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que 
hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores 
de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la 
configuració jurídica d’aquelles. 

 
g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 

refereix l’apartat anterior. 
 

h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o els seus organismes. 

 
La mateixa norma estableix que no es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al persona que 
ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma expressa com a component del 
complement específic el factor d’incompatibilitat. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de 
l’expedient objecte del present informe. 
 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
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Primer.- Atorgar a l’empleat  públic Sr. xxx el reconeixement de la compatibilitat de les 
seves funcions com a auxiliar administratiu, amb un treball com comercial,  de forma 
externa a l’Ajuntament de Canet de Mar, dins dels estrictes límits determinats per la 
normativa referenciada o la que en cada moment es trobi vigent, així com dels que es 
deriven de la pròpia sol·licitud de la persona interessada. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i 
Règim Intern, explica que la seva intervenció serà amb relació a aquest punt i al 
següent, ja que tots dos tracten d’atorgar la compatibilitat amb una feina privada dos 
treballadors públics fora de l’horari de l’Ajuntament. Una compatibilitat és per exercir 
de comercial i l’altra és per exercir tasques d’enginyer informàtic. 

 
2.2.2.- PROPOSTA ATORGAMENT COMPATIBILITAT FEINA PRIVADA SENYOR 
xxx 
 
Fets: 
 
Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. xxx, registrada d’entrada en 
aquest Ajuntament amb el núm. 2019/2455, en data 27 de març de 2019, on sol·licita li 
sigui atorgada la compatibilitat de les seves funcions com a informàtic municipal, per 
exercir la professió d’Enginyer Informàtic, de forma privada, tant per compte pròpia 
com per compte d’altri.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 8 d’abril de 2019, que 
es transcriu a continuació: 
 
Identificació de l’expedient: 1482/2019 1017   
Assumpte: Concessió compatibilitat per exercir d'Enginyer Informàtic 
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
Informe de Recursos Humans sobre la concessió de compatibilitat a un empleat 
municipal per a l’exercici d’una activitat privada. 

 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació amb la sol·licitud de compatibilitat presentada per un empleat municipal, mitjançant 
registre d’entrada núm. 2019/2455 per a l’exercici de les seves funcions com a informàtic de 
l’Ajuntament, amb l’exercici de la professió d’enginyer informàtica de forma privada, tant per 
compte pròpia com per compte d’altri, emet el següent : 

 
INFORME 

 
I.- LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local, per a l’exercici 
d’activitats privades ve regulat, amb caràcter bàsic,  als articles de l’11 al 20 de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, 
modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
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l’empleat públic; el caràcter bàsic d’aquesta norma ve determinat per la seva pròpia disposició 
final primera. 

 
Aquesta norma estableix que el personal al servei de l’administració pública no podrà exercir, 
activitats privades incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la 
dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que 
desenvolupi al Departament, Organisme o Entitat on estigui destinat, amb excepció de les 
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, duguin a terme per a sí les 
persones interessades. 

 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les  normes estatals 
reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, en concret, la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals (RPEL), en especial pel que es refereix als articles 330 i 331 
d’aquest darrer. 

 
II.- RÈGIM JURÍDIC D’APLICACIÓ 

 
En tot cas, el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, que inclou tot el 
personal, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball (art. 2.2), no podrà 
exercir les activitats següents: 

 
a) Activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte pròpia o 
sota la dependència o al servei d’Entitats o particulars o en els assumptes en els que 
estigui intervenint, hagi intervingut en els darrers dos anys o hagi d’intervenir per raó 
del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats 
professionals prestada a persones a les que s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic. 
 
b) La pertinença a Consell d’Administració o òrgans rectors d’Empreses o Entitats 

privades, sempre que la seva activitat estigui directament relacionada amb les que 
gestioni el Departament, Organisme o Entitat en la que presti servei el personal 
afectat. 

 
c) El desenvolupament per si o per persona interposada, de qualsevol càrrec en 

Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis, o amb participació 
o aval del sector públic, qualsevol que sigui la seva configuració jurídica. 

 
d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les Empreses o Societats a que 

es refereix l’apartat anterior. 
 

Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que requereixin la presència efectiva 
de l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de 
treball a les Administracions Públiques, només es podran autoritzar quan l’activitat pública sigui 
una de les esmentades a la llei com de prestació a temps parcial. 

 
No es podrà reconèixer cap mena de compatibilitat per a activitats privades a les persones a 
les que se’ls hagués autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o activitat públics, sempre 
que la suma de jornades d’ambdós llocs sigui igual o superior a la màxima a les 
Administracions Públiques (art. 13 Llei 53/1984 i art. 10 RD 598/1985). 
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L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les Administracions 
Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. La resolució motivada reconeixent 
la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, que es dictarà en el termini de dos mesos, 
correspon al Ple de la Corporació Local, previ informe, si és el cas. 

 
Els reconeixements de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i l’horari de 
l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic 
(art. 14 Llei 53/1984). Els que estiguin autoritzats per  al desenvolupament d’un segon lloc o 
activitat públics, hauran d’instar el reconeixement de compatibilitat en ambdós llocs. 

 
El personal al que es refereix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no podrà invocar o fer ús de 
la seva condició pública per a l’exercici de l’activitat mercantil, industrial o professional. 

 
Segons l’article 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, no es podrà autoritzar ni reconèixer 
compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual i al personal laboral quan les 
retribucions complementàries a que tinguin dret a percebre incloguin el factor d’incompatibilitat. 

 
Als efectes del que es disposa en aquest article 16, la dedicació del professorat universitari a 
temps complert, té la consideració d’especial dedicació. S’exceptuen de l’anterior prohibició, les 
autoritzacions de compatibilitat per exercir de professor universitari associat en règim de 
dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada, així com les activitats 
d’investigació i assessorament, llevat per al personal docent universitari a temps complert. 

 
Així mateix, per excepció i sens perjudici de les limitacions establertes en els articles 1, 3, 11, 
12 i 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  es podrà reconèixer compatibilitat per a 
l’exercici d’activitats privades al personal que tingui llocs de treball que comportin la percepció 
de complements específics o conceptes equiparables, la quantia dels quals no superi el 30% 
de la seva retribució bàsica exclosos els conceptes relacionats amb l’antiguitat (art. 16.4 Llei 
53/1984). 

 
Totes les resolucions de compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc o activitat en el 
sector públic o exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal 
corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, per tal que es puguin 
acreditar havers als afectats per aquest lloc o activitat (art. 18 Llei 53/1984). 

 
Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les activitats següents (art. 19 Llei 53/1984): 

 
a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens perjudici del 

que s’estableix a l’article 12 de la llei 53/1984. 
 

b) La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en  centres oficials 
destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter 
permanent o habitual ni suposin més de setanta-cinc hores a l’any, així com la 
preparació per a l’accés a la funció públic en els casos i formes que es determini de 
forma reglamentària. 
 

c) La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a l’ingrés a les 
administracions públiques. 
 

d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents de 
les que habitualment els corresponguin, en la forma reglamentàriament establerta. 
 

e) L’exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de Mutualitats 
o Patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït. 
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f) La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions 
derivades d’aquelles, sempre que no s’originin com a conseqüència d’una relació 
d’ocupació o de prestació de serveis. 
 

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

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

 
L’incompliment del que s’ha expressat anteriorment, serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. 

 
L’exercici de qualsevol activitat compatible no servirà d’excusa al deure de residència, a 
l’assistència al lloc de treball que requereixi el lloc o càrrec, ni al retard, negligència o oblit en el 
desenvolupament de les funcions (art. 20.2 Llei 53/1984). 

 
Les faltes seran qualificades i sancionades d’acord amb les normes que conté el règim 
disciplinari aplicable, quedant automàticament  revocada l’autorització o reconeixement de 
compatibilitat si a la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 

 
Els òrgans que tinguin la competència sobre la direcció, inspecció o prefectura dels diversos 
serveis tindran cura, sota la seva responsabilitat de prevenir o corregir, si és el cas, les 
incompatibilitats en les que pugui incorre el personal. 

 
Així s’estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, 
incloses les de caràcter professional en els supòsits següents: 

 
a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, 

permís, ajuda financera o control de l’entitat local en què presti serveis el personal. 
 

b) Quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o 
servei a què estigui adscrit el personal. 
 

c) Quant l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 
presència física del personal amb el que tingui atribuït a l’entitat local. 
 

d) La pertinença a consell d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats 
privades si l’activitat d’aquestes està directament relacionada amb les que realitzi en 
la dependència, servei o organisme en què presti els seus serveis en l’entitat local. 
 

e) La realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel 
seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que 
hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

f) L’exercici de càrrecs de tot ordre en empreses o en societats concessionàries, 
contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores 
de monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la 
configuració jurídica d’aquelles. 

 
g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 

refereix l’apartat anterior. 
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h) Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d’interessos de 
particulars davant l’entitat local o els seus organismes. 

 
La mateixa norma estableix que no es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al persona que 
ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma expressa com a component del 
complement específic el factor d’incompatibilitat. 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, s’informa favorablement la tramitació de 
l’expedient objecte del present informe. 

 
Aquest és l’informe que lliuro a Canet de Mar, a la data de signatura electrònica. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, proposo l’adopció dels 
següents  
 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 
les Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic  i normes reglamentàries de 
desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vistos els articles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que estableixen 
els límits a l’exercici d’activitats privades, límits, d’altra banda que com s’ha dit, queden 
acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
Primer.- Atorgar a l’empleat  públic Sr. xxx, el reconeixement de la compatibilitat e les 
seves funcions com a informàtic municipal, amb l’exercici de la professió d’enginyer 
informàtic, de forma privada, tant per compte pròpia com per compte d’altri, dins dels 
estrictes límits determinats per la normativa referenciada o la que en cada moment es 
trobi vigent, així com dels que es deriven de la pròpia sol·licitud de la persona 
interessada. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada. 
 
La senyora alcaldessa recorda que la senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora 
delegada de Benestar Social, Gent Gran i Règim Intern, ha fet l’explicació d’aquest 
punt juntament amb l’anterior, en tractar-se de dues compatibilitats de dos treballadors 
públics. 
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2.3. Secretaria 
 

2.3.1.- MODIFICACIÓ REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP A LA 
FUNDACIÓ ELS GARROFERS 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 30 de juliol de 2015, va 
aprovar, entre d’altres, el nomenament dels representants dels diferents grups 
municipals que integren el Patronat de la Fundació Els Garrofers. 
 
Atès que d’aleshores ençà s’han produït diversos canvis en el consistori que afecten la 
composició d’aquests organismes, tant municipals com supramunicipals. 
 
Atès que el grup municipal del PP ha comunicat a aquest Ajuntament, mitjançant 
instància amb número d’entrada al registre de l’Ajuntament 2019/2788, de 8 d’abril de 
2019, que consta a l’expedient, un canvi que afecta els seus representants a la 
Fundació Els Garrofers. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments com a representants del grup 
municipal del PP de la Fundació Els Garrofers anteriors a l’entrada de les sol·licituds 
de substitució del grup municipal del PP. 
 
Segon.- Nomenar els representants corresponents que substituiran els anteriors tal 
com consta a continuació: 
 
Fundació Els Garrofers: 
 

- Titular: Toni Romero Carbonell 
- Suplent: Santiago López Adam 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els membres designats que no es trobin 
presents en la sessió plenària en què s’adopti aquest acord, donar els altres per 
notificats amb la mera assistència, i comunicar-lo, també, a les diferents àrees 
responsables de les convocatòries d’aquests organismes. 
 
La senyora alcaldessa explica que cada vegada que hi ha un canvi en el patronat de 
les fundacions s’han d’aprovar pel Ple. 

 
2.3.2.- RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI DE TRACTAMENT DE 
RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 
 
Fets: 
 
Atès que arran del tancament de l’abocador de Mataró als anys 80, el consistori 
municipal es veié en l’obligació d’habilitar algun sistema de tractament alternatiu per tal 
de donar solució a la necessitat de gestió dels seus residus. 
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Atès que així és com Mataró esdevingué promotor del Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, el qual agrupà, en aquesta primera fase, l’any 
1985, 17 municipis del centre-sud de la comarca més la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que per acord del Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 5 de 
desembre de 1990, es sol·licità la incorporació d’aquesta Corporació al Consorci, com 
a membre de ple dret. 
 
Atès que en data 23 de novembre de 2017 la Diputació de Barcelona ha comunicat al 
Consorci que, des d’aquesta institució, es considerava oportú iniciar un procediment 
per reduir la presència de la Diputació de Barcelona en diverses entitats. Planteja una 
reducció del nombre de membres representants de la Diputació en els òrgans de 
govern del Consorci, de tal manera que el Consorci deixi de formar part del sector 
públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que per aquest motiu, demanen que el Consorci procedeixi a iniciar els tràmits 
oportuns per a la modificació dels seus estatuts en relació a limitar a un sol membre la 
seva representació en el Consorci, i amb la consegüent modificació del sector públic 
d’adscripció. 
 
Atès que la Junta General del Consorci, reunida en sessió ordinària celebrada el dia 
10 d’octubre de 2018, va aprovar entre d’altres el següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, d’acord amb el redactat lliurat en forma de text refós, que 
acompanya la proposta. 
 
Segon.- Notificar el present acord amb les modificacions que s’aproven a totes les entitats 
consorciades, als efectes de la seva ratificació pels respectius òrgans de govern, en els termes 
previstos a l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Tercer.- Una vegada les entitats consorciades hagin ratificat el present acord, es sotmetrà 
l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació 
d’al·legacions i reclamacions. 
 
Quart.- Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la 
iniciativa. 
 
Cinquè.- Considerar definitivament aprovat l’expedient de modificació dels estatuts del Consorci 
pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 
suggeriment. 
 
Sisè.- Una vegada s’hagi aprovat definitivament la modificació dels estatuts, es publicarà el seu 
text refós en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d ‘abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Setè.- Remetre a la Direcció General d’Administració Local el present acord i el text refós dels 
estatuts modificats, una vegada s’hagin publicat en el BOP. 
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Vist l’informe de la tècnica municipal de Medi Ambient, emès en data 11 d’abril de 
2019, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria, emès en data 11 d’abril de 2019, que consta a l’expedient. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per quinze 
vots a favor dels regidors Blanca Abell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet 
Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas 
Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet 
Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther 
Agulló Renau i Marc Jiménez Torres, i dues abstencions dels regidors Toni Romero 
Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General 
del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme de data 10 
d’octubre de 2018, d’acord amb el redactat lliurat en forma de text refós i que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme, perquè pugui donar compliment als diferents tràmits, per tal 
d’aprovar definitivament aquesta modificació.  
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Àrea de Medi Ambient i Agricultura, a tots els 
efectes. 
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme va 
decidir fer unes modificacions als seus estatuts, la més important de les quals és la 
participació de la Diputació en el Consorci, ens que tenia molta participació en el 
Consorci i ara s’ha reduït. Cal la ratificació del Ple municipal. 

 
2.3.3.- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS A 
31 DE DESEMBRE DE 2018 
 
Fets: 
 
Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de 
l’Inventari Municipal de Béns,  per tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, 
els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 
 
Vista la documentació pertinent corresponent a la rectificació de l’inventari general de 
béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de desembre de 2018. 
 
Fonaments de dret: 
 
D'acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment 
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a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple 
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100  a 118 del 
Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat per RDL 
781/1986, de 18 d’abril (TRRL);  articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 17 a 35 del 
Reglament de Béns de las Entitats Locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny 
(RBEL) i, respecte de l’inventari dels organismes autònoms, l’article 204.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny (ROAS). 
 
Vist l’informe favorable emès, en data 16 d’abril de 2019, per la Secretària accidental i 
l’Interventor de Fons de la Corporació. 
 
Per tot l’exposat, s’acorda per setze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, 
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori 
Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina 
Soler Vílchez, i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres: 
 
Primer.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2018, el qual queda fixat en 39.046.721,47 €, d’acord 
amb el quadre que es reflecteix a l’informe anual de rectificació de l’inventari per llibre, 
epígraf i subepífraf, que figura a l’expedient. 
 
Segon.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada per la Secretària de la Corporació i amb el vistiplau de l’Alcaldessa, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern.  
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, 
simplement, s’actualitza, a 31 de desembre de 2018, el valor, l’import total, de 
l’inventari municipal, que és de 39.046.721,47 euros. Aprofita aquesta intervenció per 
afegir que el capítol d’altes representa un valor d’1.113.000 euros i les baixes només 
representen 28.000 euros i el resultat final és que l’inventari s’augmenta en 40.000 
euros. Això és degut al fet que s’ha aplicat l’amortització de béns. 
 
3. Propostes urgents 
 
L’alcaldessa presidenta, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de 
règim local aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial 
decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, sotmet a la consideració dels 
presents la declaració d’urgència de diversos punts no inclosos a l’ordre del dia. Un 
cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és apreciada i declarada per unanimitat i es 
procedeix tot seguit a la seva deliberació i votació en els termes següents: 
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3.1. Serveis Econòmics 
 
L’alcaldessa explica que la urgència d’aquest punt és deguda al fet que es tracta de 
tancar correctament de la feina d’aquest mandat i no deixar-ne per fer a la legislatura 
següent. La urgència s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset 
que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
3.3.1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE 
L’EXERCICI PRESSUPOSTARI 2018 DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR  
 
Vist el Decret d’Alcaldia 2019/643, de 25 d’abril, en relació a l’aprovació de la 
Liquidació de l’exercici pressupostari 2018 de l’Ajuntament de Canet de Mar, que es 
transcriu a continuació: 
 
«Decret d’Alcaldia 2019/643, de 25 d’abril, relatiu a la Liquidació del pressupost 
corresponent a l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Canet de Mar  
 
RELACIÓ DE FETS 
 
Per acord de Ple de data 13 de febrer de 2018, fou aprovat inicialment el Pressupost general 
de l’Ajuntament de Canet de Mar per l’exercici 2018, el qual fou exposat al públic durant 15 dies 
hàbils, termini durant el qual no es varen presentar al·legacions, publicant-se, en conseqüència 
el pressupost definitivament aprovat en el BOPB de 12 de març de 2018. 
 
Formada la liquidació del pressupost de l'exercici de 2018 de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Vist l’informe de l’interventor de data 25 d’abril de 2019, emès de conformitat amb l’article 193.1 
del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de l’interventor d’avaluació de compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, regla de la despesa i deute, de data 25 d’abril de 2019, que conclou: 
 

“En la Liquidació de l’exercici 2018 la corporació, en termes consolidats, compleix els 
objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell de deute. 
 
Per tant, no caldrà procedir a aprovar el corresponent pla econòmic financer, segons allò 
previst en l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.» 

 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, article 
22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i article 16 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 corresponent a l’Ajuntament 
de Canet de Mar d’acord amb l’informe d’intervenció de 25 d’abril de 2019. 
 

a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre. 
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Pressupost de despeses. Exercici corrent 

 Ajuntament 

Crèdits inicials 12.583.033,00 

Modificacions 7.750.746,65 

Crèdits definitius 20.333.779,65 

Obligacions reconegudes netes 11.715.399,17 

Pagaments líquids 11.377.408,71 

Obligacions pendents de pagament 337.990,46 

 

Pressupost d’ingressos. Exercici corrent. 

  Ajuntament 

Previsions inicials 12.583.033,00 

Modificacions 7.750.746,65 

Previsions definitives 20.333.779,65 

Drets reconeguts 16.545.512,07 

Drets anul·lats 593.939,45 

Drets cancel·lats 0,00 

Drets reconeguts nets 15.951.572,62 

Recaptació líquida 14.376.084,29 

Drets pendents de cobrament 1.575.488,33 

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

Pressupost de despeses. Exercicis tancats 

  Ajuntament 
Saldo inicial de pendent de pagament 1.042.299,96 
Modificacions -8.066,98 
Prescripcions 0,00 
Pagaments realitzats 1.009.279,74 
Saldo final d'oblig. pendents de pagament 24.953,24 
 

Pressupost d’ingressos. Exercicis tancats 

  Ajuntament 

Saldo inicial pendent de cobrament 3.558.125,59 

Modificacions saldo inicial 3.017,38 

Drets anul·lats 34.087,89 

Drets cancel·lats 703.437,84 

Recaptació líquida 783.163,25 

Saldo final pendent de cobrament 2.040.453,99 

 
b) El resultat pressupostari de l’exercici. 

 
Ajuntament 

CONCEPTES 
DRETS 
RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 
NETES 

AJUSTOS 
RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 15.222.790,97 9.892.832,30   5.329.958,67 

b) Operacions de capital 406.269,96 1.109.414,09   -703.144,13 

1.Total operacions no 15.629.060,93 11.002.246,39   4.626.814,54 
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financeres (a+b) 

c) Actius financers 36.911,44 0,00  36.911,44 

d) Passius financers 285.600,25 713.152,78  -427.552,53 

2. Total operacions 
financeres (c+d) 

322.511,69 713.152,78  -390.641,09 

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

15.952.039,99 11.715.399,17  4.236.173,45 

AJUSTOS         

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

    1.384.602,55   

4. Desviacions de 
finançament negatives de 
l’exercici 

    506.247,96   

5. Desviacions de 
finançament positives de 
l’exercici 

    859.366,36   

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

    1.031.484,15   

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT (I+II) 

      5.267.657,59 

 
c) Els romanents de crèdit. 

 
Romanents de crèdit a 31/12/2018  

  Ajuntament 
Compromesos 1.689.323,86 
No compromesos 6.914.274,42 
Total 8.603.598,28 

 
d) El romanent de Tresoreria. 

 
Ajuntament 
 2018 2017 

1.-(+) Fons líquids 9.257.238,40 6.437.244,20 

2.(+) Drets pendents de cobrament 3.784.676,26 3.753.242,41 

(+) Del pressupost corrent 1.575.488,33 980.589,81 

(+) De pressupostos tancats 2.040.453,99 2.577.068,41 

(+) d’operacions no pressupostàries 168.733,94 195.584,19 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 1.354.620,88 2.120.850,49 

(+) Del pressupost corrent 337.990,46 970.543,55 

(+) De pressupostos tancats 24.953,24 71.756,41 

(+) d’operacions no pressupostàries 991.677,18 1.078.550,53 

4.(+) Partides pendents d’aplicació -55.204,49 16.519,35 

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

66.008,20 15.490,03 
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(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva 

10.803,71 32.009,38 

I.- Romanent de tresoreria total 11.632.089,29 8.086.155,47 

II.- Saldos de dubtós cobrament 2.127.167,48 2.286.572,77 

III.- Excés de finançament afectat 1.680.343,14 1.121.443,70 

IV. Romanent de tresoreria per despeses 
generals 

7.824.578,67 4.678.139,00 

 
SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar a la primera sessió que celebri. 
 
TERCER.- En compliment d'allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, trametre còpia de 
la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar a la delegació d’Hisenda i al Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.» 
 
Per tot això, Ple municipal es dona per assabentat dels acords següents: 
 
Primer.- RESTAR ASSABENTAT del Decret 2019/643, de 25 d’abril, relatiu a la 
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que 
d’aquest punt vol destacar la diferència que hi ha entre els crèdits proveïts i les 
obligacions, una diferència de vuit milions i mig d’euros. Comenta que aquests diners 
no s’han perdut, sinó que es traspassen d’un any a l’altre i corresponen a molts 
projectes que s’estan executant ara mateix. Aquest decalatge també té un impacte en 
el romanent de tresoreria. Explica que l’estalvi net queda ben dotat, ben provisionat. 
També vol remarcar que la taxa d’endeutament és molt positiva. Quan ha explicat que 
hi havia un error en la taula annexa a la proposta del pla de reducció del deute, ja que 
la xifra és del 28,76, aquesta xifra fa referència a un tant per cent de l’acumulat. Si es 
parla de l’endeutament de l’Ajuntament, és del 21,40%, tant per cent que està molt 
lluny d’aquell 75%, que és el màxim recomanable. L’Ajuntament es troba per sota de la 
tercera part d’aquest màxim. Per tant, poden dir que les xifres són bones. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que els 
sembla que no és ètic convocar una comissió assessora fa una setmana amb una 
ordre del dia de vuit punts i presentar avui mateix set punts més d’urgència. 
Consideren que no té cap lògica i més quan aquest Ple és ordinari, la qual cosa vol dir 
que se sap de fa temps que es farà. Molts regidors tenen feina en la seva vida 
personal i no tenen el temps suficient per poder analitzar en profunditat tots aquests 
punts. Per això, volen manifestar la seva queixa per aquesta situació. 
 
La senyora alcaldessa explica que ho han fet d’aquesta manera per no entorpir la feina 
del proper govern. Per aquest motiu, els professionals de l’Ajuntament han corregut 
per tenir-ho a punt per aquest Ple. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa explica el motiu d’urgència del punt següent, la 
qual és deguda al fet que s’han començat les obres de la plaça del Mercat i volen 
ajudar els paradistes a fer aquest trànsit amb comoditat. La urgència s’aprova per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal. 
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3.1.2.- APROVACIÓ INICIAL MC 16/2019 SUPLEMENTS DE CRÈDITS 
 
Fets: 
 
De conformitat al que disposa  els article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici, 
 
Vist l’expedient núm. 16/2019, de modificació de crèdits en la modalitat de suplements 
de crèdits finançat amb baixa. 
 
Vista la memòria justificativa conjunta del departament de Promoció econòmica i 
Recursos Humans de data 24/04/2019 relatives a la necessitat de tramitar l’expedient 
de modificació de crèdits. 
 
Vist l’informe favorable de l’interventor número 54/2019. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per onze vots 
a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet 
Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas 
Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira 
i Marc Jiménez Torres, i sis abstencions dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, 
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero 
Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat de 
suplement de crèdits, núm. 16/2019, amb el següent detall: 
 
Pressupost de despeses 
Altes   
Aplicació Descripció Import 
30 43120 20200 Arrendament mercat provisional 2.400,00 € 
30 43120 20300 Arrendament de maquinària mercat provisional 9.600,00 € 
Total  12.000,00 € 
 
 
Pressupost de despeses 
Baixes   
Aplicació Descripció Import 
   
20 15100 13000 Retribucions bàsiques - Urbanisme 12.000,00 € 
   
Total  12.000,00 € 
 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
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compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora delegada de Promoció Econòmica, Turisme 
i Sanitat, explica que aquesta modificació s’ha presentat d’urgència perquè aqeust 
trasllat dels paradistes no es va preveure fins al mes de febrer. Fins a aquell moment, 
tots els tècnics implicats els havien dit que l’obra es podia fer per fases. Quan 
l’empresa a la qual se li ha adjudicat l’obra va fer la primera visita, els va manifestar la 
impossibilitat de fer les obres amb els paradistes i necessiten que no hi siguin. S’ha 
trobat un lloc alternatiu per als paradistes en un temps rècord i s’ha adequat 
ràpidament, gràcies a la perícia de totes les àrees implicades en el projecte, des 
d’Intervenció, passant per Contractació, fins a la brigada o Serveis Tècnics i Promoció 
Econòmica. S’ha aconseguit fer amb un mes de temps, però es necessitaven uns 
diners que no s’havien previst. Aprofita per donar les gràcies als seus companys de 
govern que han estat generosos i li han donat diners de partides de les seves àrees 
per poder fer front a aquestes despeses. Els paradistes estan contents amb la ubicació 
i acaba la seva intervenció explicant que des de l’Ajuntament tenen molt clar que 
aquest servei s’ha de donar i potenciar. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
portaven algunes preguntes a punt sobre aquest tema, però ja que ha entrat per 
urgència, aprofitaran i les faran ara. La senyora Tenas comenta que els paradistes 
estan contents, però deuen ser uns quants, perquè n’hi ha alguns que no han acceptat 
aquesta nova ubicació, com per exemple els peixaters. Demana l’opinió de la regidora 
sobre aquest aspecte. Explica que fa dues setmanes van fer un Ple extraordinari en el 
qual es podria haver posat a consideració aquest punt, ja que el trasllat ja s’havia fet. 
Per últim, demana que expliqui quin cost real tindran aquests inconvenients 
sobrevinguts i quin és el termini exacte durant el qual els paradistes hauran de ser fora 
de la plaça. 
 
La senyora Tenas explica que tots els paradistes, menys els peixaters, s’han traslladat. 
Pel que els han dit, els peixaters no s’han traslladat perquè han agafat tres setmanes 
de vacances. Pel que fa al cost del trasllat i el lloguer d’aquest espai, és de 20.000 
euros. La retirada de la uralita i l’amiant ja estava inclosa en el total de l’obra. Explica 
que no ho van poder presentar en el ple extraordinari perquè han anat contra rellotge i 
no s’ha pogut acabar fins ara i per això els seus agraïments, per l’esforç que tant 
Intervenció com Contractació han fet. Per últim, el termini d’aquest trasllat, segons 
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l’empresa constructora són tres mesos a partir del permís de la Generalitat per 
començar a retirar l’amiant. Així, doncs, considera que el 3 de juliol estarà acabat. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que per fer front a aquesta despesa, es disminueix la partida de retribucions bàsiques 
d’Urbanisme i pregunta si això vol dir que es disminuiran els recursos destinats a 
Urbanisme. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que no 
exactament. El fet és que hi havia una plaça assignada a l’Àrea d’Urbanisme que es va 
donar de baixa, perquè consideren que no és necessària. Per tant, aquests diners 
s’han pogut dedicar a aquesta urgència sobrevinguda. 
 
La senyora alcaldessa explica que en aquesta proposta es destina el superàvit de 
l’Ajuntament per aprofitar les subvencions que han rebut i, així, el proper govern pugui 
avançar en els diferents projectes. La urgència és aquesta, no arribar al mes de 
desembre sense haver pogut tirar endavant aquests projectes. La urgència d’aquest 
assumpte queda aprovada per unanimitat dels disset membres presents dels disset 
que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
3.1.3.- PROPOSTA D’ACORD AL PLE D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 17/2019 DE CRÈDIT EXTRAORDINARIS I 
SUPLEMENTARIS.  
 
De conformitat al que disposa  els article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici, 
 
Vist l’expedient núm. 017/2019, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdits 
extraordinaris i suplementaris. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, el qual es transcriu a continuació: 
 
“D’acord amb allò previst en l’article 177.2 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’article 37.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos i l’article 12 de les 
Bases d’execució del pressupost vigent, vist l’expedient referit en la capçalera d’aquest informe, 
el funcionari que sota signa, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, té a bé emetre el 
següent: 

 
INFORME MOC 
NÚM. 055/2019 

 
Assumpte: Crèdit extraordinari i suplementaris, per diverses despeses 
 
I.-RELACIÓ DE FETS 
 
S’ha rebut expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdits extraordinaris i 
suplementaris, núm. 17/2019, acompanyat de la corresponent memòries justificatives. 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
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Altes de despesa partides suplementades 

Partida  Import 
10 91200 22601 146,00 

11 92000 20203 493,94 

11 92000 22100 10.525,70 

11 92000 21300 94,38 

11 92000 22000 4.721,52 

11 92000 22001 23,80 

11 92000 22201 4.854,67 

11 92000 22501 288,75 

11 92000 22604 1.553,89 

11 92000 22799 1.102,10 

11 93300 63200 229,85 

12 93400 22708 17.926,45 

14 92000 21600 155,63 

15 92400 22602 1.362,00 

15 92400 22609 50,82 

21 15320 20200 221,39 

21 15320 21000 429,00 

21 15320 22100 710,98 

21 15320 22103 1.003,17 

22 16220 22100 116,68 

22 16230 22799 1.617,00 

21 16500 22100 17.190,20 

22 17100 22103 484,26 

24 17220 22799 363,00 

25 31100 22799 1.344,88 

26 13310 22100 2.088,60 

26 13310 21300 1.402,65 

30 24100 46500 1.036,00 

30 43120 22100 2.476,14 

30 43200 22602 605,00 

31 33000 22609 1.155,00 

31 33210 22100 1.222,97 

31 33210 22609 115,00 

31 33300 22100 2.201,88 

31 33300 22609 108,00 

31 33300 22609 14,25 

31 33400 22602 65,40 

31 33400 22609 761,44 
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31 33210 62501 1.890,08 

33 49110 22799 6.198,23 

41 33700 22100 297,48 

41 33700 22602 190,70 

41 33700 22609 15,48 

41 33700 62300 111,91 

43 13000 16200 30,00 

43 13000 22100 662,9 

43 13000 22203 239,58 

43 13300 21400 56,19 

43 13300 22103 611,51 

43 13300 20400 1.378,93 

51 32000 22100 2.175,70 

51 32000 22609 169,40 

51 32310 22100 838,43 

51 32320 22100 2.390,71 

51 32330 22100 3.422,27 

52 34000 22609 419,54 

52 34200 22100 3.749,17 

12 01100 91300 250.000,00 

31 33310 63200  250.000,00 

 598.254,34 

Altes de despesa partides noves  

Partida  Import 

14 49100 63300 IFS-Inversió reposició instal·lació tècnica informàtica 60.000,00 

20 15320 61902 IFS-Inversió reposició Carrer Clausell 580.000,00 

20 93300 63200 IFS-Inversió reposició reparació coberta Vil·la Flora 205.000,00 

21 16500 61900 IFS-Inversió reposició enllumenat públic 165.000,00 

21 16500 63300 IFS-Inversió reposició material elèctric 31.145,67 
20 93300 63201 IFS-Inversió reposició reparació envelat Vil·la Flora 50.000,00 

20 15320 63200 IFS-Inversió reposició Nau brigada municipal 145.000,00 

 1.236.145,67 

  

Total   1.834.400,01 

    

Pressupost d’ingressos  

Altes   

Partida  Import 

11 87000 1.834.400,01 

Total 1.834.400,01 
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La modificació ve motivada per les causes següents: 
 

- Per finançar l’aplicació als crèdits del pressupost 2019 de despeses amb saldo al 
compte 413 “creditors per despeses pendents d’aplicació” a 31 de desembre de 2018, i 
que no tenien compromís de despesa degudament adquirit. 

- El compliment de l’aplicació del superàvit de l’exercici pressupostari 2018 a les finalitats 
previstes en la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

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

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

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

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

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

- Bases d’execució del pressupost vigent, articles 10 a 14. 
 
Segon.- L’Alcaldessa, mitjançant Decret núm. 2019/643, de 24 d’abril, va aprovar la Liquidació 
de l’exercici pressupostari 2018 de l’Ajuntament de Canet de Mar, de la qual se’n desprèn: 
 

- Que en l’exercici 2018 el sector administracions públiques de Canet de Mar presenta 
capacitat de finançament per import de 3.637.712,36 euros. 

- Que en l’exercici 2018, l’Ajuntament de Canet de Mar presenta capacitat de 
finançament per import de 3.523.271,87 euros  

- Que el Romanent de tresoreria per despeses generals de l’Ajuntament de Canet de 
Mar a 31/12/2018 és de 7.824.578,67 euros. 

 
Tercer.- Pel que fa a l’Ajuntament, el saldo del compte 413 de creditors per despeses pendents 
d’aplicació a 31 de desembre de 2018 era de 647.485,95 euros. 
 
L’aplicació al pressupost 2019 de les obligacions que derivaven de compromisos degudament 
adquirits, es realitza per la via ordinària, prèvia incorporació de romanents de crèdit finançada 
amb romanent líquid de tresoreria.  
 
Les obligacions pendents d’aplicació que no disposaven de compromís de despeses, 
s’apliquen al pressupost de l’exercici 2019 mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdits. 
Durant l’exercici 2019 s’han tramitat tres expedients. 
 
Quart.- Pel que fa al destí del superàvit pressupostari com a inversions financerament 
sostenibles, caldrà estar a les limitacions derivades la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 32 LOEPSF, en la redacció donada per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic: 
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“Article 32. Destí del superàvit pressupostari. 
1. En el supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest s’ha de 
destinar, en el cas de l’Estat, comunitats autònomes, i corporacions locals, a reduir el 
nivell d’endeutament net sempre amb el límit del volum d’endeutament si aquest és 
inferior a l’import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 
[...] 
3. Als efectes del que preveu aquest article s’entén per superàvit la capacitat de 
finançament segons el sistema europeu de comptes i per endeutament el deute públic  
als  efectes  del  procediment  de  dèficit  excessiu  tal  com  es  defineix  en  la 
normativa europea.» 
 

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

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

 
La disposició addicional novena del Reial Decret Llei 17/2014, de mesures per la sostenibilitat 
financera de les comunitats autònomes i les entitats locals, en relació amb el destí del superàvit 
pressupostari de les entitats locals corresponent a l’any 2014 va prorrogar per 2015 l’aplicació 
de les regles contingudes en la disposició addicional 6ª LOEPSF. Posteriorment, en virtut de la 
disposició addicional vuitanta-dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos 
generals de l’Estat per 2016 s’ha prorrogat la vigència de la disposició addicional sisena 
LOEPSF quant a l’aplicació del superàvit de l’exercici 2015.  
 
L’aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici 2018 es regula al RD-L 10/2019, de 29 de 
març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de les corporacions locals per 
a inversions financerament sostenibles i es modifica l'àmbit objectiu d'aquestes: 

 
“Article 2. Destinació del superàvit de les entitats locals corresponent a 2018. 
En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les entitats locals 
corresponent a l’any 2018, es prorroga per a 2019 l’aplicació de les regles que conté la 
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, per a la qual cosa s’ha de tenir en compte la 
disposició addicional setzena del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
En el supòsit que un projecte d’inversió no es pugui executar íntegrament el 2019, la part 
restant de la despesa autoritzada el 2019 es pot comprometre i reconèixer en l’exercici 
2020, i finançar-se amb càrrec al romanent de tresoreria de 2019, que queda afectat a 
aquest fi per aquest import restant, i la corporació local no pot incórrer en dèficit al final 
de l’exercici 2020.” 

 
Es constata que l’Ajuntament de Canet de Mar en la liquidació de l’exercici 2018 presenta: 

- Deute superior a zero per import de 3.257.263,31 euros. 
- Capacitat de finançament per import de 3.523.271,87 euros. 
- Romanent de tresoreria per despeses generals positiu per import de 7.824.578,67 

euros. 
 
D’altra banda, assenyalar que el Període mig de pagaments del 4T 2018 (a 31/12/2018) fou 
inferior a 30 dies. 
 
Les modificacions de crèdits destinades a habilitar els crèdits necessaris per l’aplicació de les 
despeses pendents d’aplicació (413) a 31/12/2018 es financen amb la component “superàvit” 
del romanent de tresoreria per despeses generals per import de 647.485,95 euros, i l’import 
corresponent a la present modificació és de 98.254,34 euros. 
 
L’import previst en aquesta modificació pressupostària com a inversió financerament sostenible 
finançat amb càrrec al superàvit resultant de la liquidació de l’exercici 2018 és d’1.486.145,67 
euros, import equivalent a la previsió de capacitat de finançament per l’exercici 2019 que es va 
fixar en 1.486.145,67 euros. 
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I l’import del superàvit de l’exercici 2018 destinat a la reducció del deute és de 1.389.640,25 
euros. Dels quals 250.000 euros mitjançant amortització anticipada d’operacions preexistents i 
1.139.640,25 euros mitjançant la minoració de la concertació d’operacions de crèdit noves 
durant el 2019 a través de la modificació de l’Annex d’Inversions del Pressupost per l’exercici 
2019. 
 
Cinquè.- Segons es desprèn de l’article 35 del RD 500/1990, que desenvolupa l’article 177 
TRLHL, els crèdits extraordinaris són “aquelles modificacions del Pressupost de despeses en 
els que s’assigna crèdit per la realització d’una despesa específica i determinada que no es pot 
ajornar fins a l’exercici següent, i en relació a la qual no existeix crèdit. 
 
Sisè.- D’acord amb l’article 177.4 del TRLHL i article 36, apartat 1r, del RD 500/1990, els 
crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es podran finançar indistintament amb algun o 
alguns dels següents recursos: 
 
- Amb càrrec al Romanent Líquid de tresoreria  
- Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no 

compromeses, quines dotacions s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 
- Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit per a despeses d'inversió podran 

finançar-se, a més de amb els recursos indicats a l'apartat anterior, amb els procedents 
d'operacions de crèdit.  
 

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

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

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

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar  i la impossibilitat de posposar-la 
a exercicis posteriors. 

b) La inexistència en l’estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a  aquesta finalitat 
específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no 
compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit, les quals s’hauran 
de verificar en el nivell en que estigui establerta la vinculació jurídica. 

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

- La proposta de modificació, previ informe de la Intervenció, serà sotmesa pel President a 
l’aprovació del Ple de la Corporació. 

- L’aprovació dels expedients pel Ple es realitzarà amb subjecció als mateixos tràmits i 
requisits que els Pressupostos, havent de ser executius dins del mateix exercici en què 
s’autoritzin. En la tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i dels 
suplements de crèdit seran d’aplicació les normes sobre informació, reclamacions i 
publicitat aplicables a l’aprovació dels Pressupostos de l’Entitat a que es refereixen els 
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articles 20 i 22. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciós-
administratius contra los Pressupostos de l’Entitat a que es refereix l’article 23. 

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

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

 
El Ple municipal acorda per onze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, 
Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira i Marc Jiménez Torres, i sis abstencions dels 
regidors Jesús Marin i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther 
Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdit, en la modalitat 
de crèdit extraordinari i suplementaris, número 017/2019, amb el següent detall: 
 
El resum de les modificacions proposades és el següent: 
 

Altes de despesa partides suplementades 

Partida  Import 
10 91200 22601 146,00 

11 92000 20203 493,94 

11 92000 22100 10.525,70 

11 92000 21300 94,38 

11 92000 22000 4.721,52 

11 92000 22001 23,80 

11 92000 22201 4.854,67 

11 92000 22501 288,75 
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11 92000 22604 1.553,89 

11 92000 22799 1.102,10 

11 93300 63200 229,85 

12 93400 22708 17.926,45 

14 92000 21600 155,63 

15 92400 22602 1.362,00 

15 92400 22609 50,82 

21 15320 20200 221,39 

21 15320 21000 429,00 

21 15320 22100 710,98 

21 15320 22103 1.003,17 

22 16220 22100 116,68 

22 16230 22799 1.617,00 

21 16500 22100 17.190,20 

22 17100 22103 484,26 

24 17220 22799 363,00 

25 31100 22799 1.344,88 

26 13310 22100 2.088,60 

26 13310 21300 1.402,65 

30 24100 46500 1.036,00 

30 43120 22100 2.476,14 

30 43200 22602 605,00 

31 33000 22609 1.155,00 

31 33210 22100 1.222,97 

31 33210 22609 115,00 

31 33300 22100 2.201,88 

31 33300 22609 108,00 

31 33300 22609 14,25 

31 33400 22602 65,40 

31 33400 22609 761,44 

31 33210 62501 1.890,08 

33 49110 22799 6.198,23 

41 33700 22100 297,48 

41 33700 22602 190,70 

41 33700 22609 15,48 

41 33700 62300 111,91 

43 13000 16200 30,00 

43 13000 22100 662,9 

43 13000 22203 239,58 

43 13300 21400 56,19 

43 13300 22103 611,51 
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43 13300 20400 1.378,93 

51 32000 22100 2.175,70 

51 32000 22609 169,40 

51 32310 22100 838,43 

51 32320 22100 2.390,71 

51 32330 22100 3.422,27 

52 34000 22609 419,54 

52 34200 22100 3.749,17 

12 01100 91300 250.000,00 

31 33310 63200  250.000,00 

 598.254,34 

Altes de despesa partides noves  

Partida  Import 

14 49100 63300 IFS-Inversió reposició instal·lació tècnica informàtica 60.000,00 

20 15320 61902 IFS-Inversió reposició Carrer Clausell 580.000,00 

20 93300 63200 IFS-Inversió reposició reparació coberta Vil·la Flora 205.000,00 

21 16500 61900 IFS-Inversió reposició enllumenat públic 165.000,00 

21 16500 63300 IFS-Inversió reposició material elèctric 31.145,67 
20 93300 63201 IFS-Inversió reposició reparació envelat Vil·la Flora 50.000,00 

20 15320 63200 IFS-Inversió reposició Nau brigada municipal 145.000,00 

 1.236.145,67 

  

Total   1.834.400,01 

    

Pressupost d’ingressos  

Altes   

Partida  Import 

11 87000 1.834.400,01 

Total 1.834.400,01 
 
Segon.- Modificar l’Annex d’inversions de l’expedient del pressupost de l’exercici 2019 
respecte al prjecte Reforma Equipament Odèon quedant de la següent manera: 
 
    Denominació projecte 

 
911 Prèstecs 
d'ens del 
sector públic 

913 Prèstecs 
d'entitats 
financeres 

Recursos 
propis 

Total 
finançament 

2019 2 INVER 23 REFORMA 
EQUIPAMENTS - 
ODEÓN 175.000,00 680.359,75 1.139.722,63 1.995.082,38 

         

 
Tercer.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en 
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compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Quart.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitiu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
Cinquè.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
Sisè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la  finalització de l’exercici. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que amb 
aquesta modificació de crèdit es distribueix l’import total d’aquests tres milions i escaig 
d’euros de superàvit. D’aquest import, s’ha de descomptar l’import de les factures 
pendents de l’any 2018, uns 647.000 euros, gairebé uns 650.000, la qual cosa fa que 
quedin 2.875.785 euros. Això s’ha aconseguit amb la reducció del deute, per una 
banda, i per l’aplicació de les inversions financerament sostenibles, per l’altra. De la 
reducció dels deutes, 250.000 euros van per amortitzar un deute anterior i 
1.139.640,25 euros redueixen l’operació de crèdit de l’Odèon. Això vol dir que 
quedaran pendents de pagar 855.159 euros d’aquest crèdit, dels quals, 175.000 ja 
estan compromesos a l’operació de crèdit, per tant, poden dir que del total de l’obra ja 
han alleugerit molt el deute i encara estan pendents d’altres diners que puguin arribar 
de la subvenció de l‘1,5% del Ministeri de Foment, més les subvencions de la 
Diputació i la Generalitat. Amb tot això vol dir que, pràcticament, l’Ajuntament no hi 
haurà de posar res. Explica que les inversions financerament sostenibles són 60.000 
euros per a informàtica; 580.000 per a la urbanització integral del carrer Clausell; 
205.000 euros són per a la reparació de la coberta de Vil·la Flora; 165.000, per a 
enllumenat públic en general, material i instal·lació; 31.145,67, per a més material per 
a l’enllumenat públic; 50.000 euros serviran per a la reparació de l’accés a l’envelat, ja 
que sempre que plou s’enfanga, i, finalment, 145.000 euros seran per condicionar la 
nau de la brigada que havien comprat anteriorment. També s’hi ha d’afegir 250.000 
euros més que es destinaran a la reforma del centre parroquial. La senyora alcaldessa 
ja ha justificat la urgència d’aquests punts i vol recordar que aquests assumptes 
econòmics són importants perquè si no s’aprovaven avui, algunes d’aquestes 
inversions quedaven seriosament compromeses, com per exemple la inversió al carrer 
Clausell, perquè si esperaven a aprovar-la al Ple del mes de juliol era pràcticament 
impossible dur-la a terme abans del desembre d’aquest any. També passava amb la 
coberta de vil·la Flora, ja que els 105.000 euros van lligats amb la subvenció del 
FEDER. Pel que fa als diners del centre parroquial, també era important fer-ho ara, 
perquè hi ha pendents 50.000 euros provinents de la Diputació per justificar abans de 
finals d’octubre. Vol afegir les seves disculpes per no haver-ho pogut fer abans. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
tenien la intenció d’abstenir-se en tots aquests punts urgents, precisament pel fet que 
s’han presentat amb tan poc temps i, per tant, no els han pogut estudiar. En aquest 
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cas, però hi votaran a favor per la importància que té, però vol fer constar la seva 
disconformitat amb la presentació de tants punts d’urgència, ja que no han pogut 
considerar-ne la importància amb prou temps. 
 
La senyora alcaldessa comenta que el senyor Jiménez té tota la raó i que els hauria 
agradat no haver-ho de fer per urgència, però les circumstàncies manen. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
poden entendre que es passi per urgència un assumpte de tanta importància com 
aquest. El que no poden entendre és que no s’hagués ni tan sols comentat a la 
Comissió Assessora de la setmana passada, perquè està segur que aquest tema com 
a mínim ja estava embastat. No es pot creure que 1.800.000 euros s’hagin definit amb 
dos dies. Només calia que els haguessin dit que no estava a punt, però que ho 
presentarien per via d’urgència. D’aquesta manera, haurien tingut una mica més de 
temps per poder analitzar-ho. El que també han notat és que moltes d’aquestes 
inversions són de l’any 2018 que es traslladen al 2019, cosa que per al seu grup vol dir 
una certa incapacitat de fer les inversions en el moment en què es pressuposten. 
Entenen que es faci referència a inversions importants, però no hi poden votar a favor 
perquè no tenen la informació mínima per poder fer-ho. Lamenten no poder votar a 
favor de certes inversions que sí que consideren necessàries, però s’hauria hagut de 
tractar, com a mínim, de forma verbal a la Comissió Assessora. D’altres inversions que 
hi ha incloses en aquest punt se’n podria parlar. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que, deixant de banda el que s’ha comentat de presentar aquest punt per via 
d’urgència, en tota la relació d’aquesta modificació de crèdit, només reflecteixen 
números i no es diuen els conceptes. També han vist que són inversions que estan 
pressupsotades en un exercici. No entraran a valorar per què no s’han dut a terme i 
l’únic positiu de tot plegat és que s’ha traslladat a aquest exercici. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
entén que considerin que no és correcta la urgència d’aquests punts, però han de tenir 
present que aquest és l’últim Ple de la legislatura i s’havia d’aprofitar per tancar 
aquests temes. Com bé saben, els tancaments de pressupostos els fa Intervenció, 
però després s’envien a Diputació i aquest ens, per Setmana Santa encara no havia 
retornat l’expedient i, per tant, fins dimarts o dimecres no van tenir el resultat de la 
Diputació. D’altra banda, li estranya que comentin que són inversions de l’any 2018, 
perquè ni en aquest pressupost ni en el del 2019 hi havia aquestes inversions, ni la del 
carrer Clausell, ni la coberta de Vil·la Flora, ni l’enllumenat públic, ni la nau de la 
brigada, ni la instal·lació informàtica. L’única inversió que apareixia era la del centre 
parroquial. Si recorden, van comprar el centre parroquial a mitjans de novembre i, 
evidentment, queda clar que per terminis no es podia tirar endavant l’expedient el 
mateix any. Aquest és l’únic projecte que consta a l’apartat d’ampliació de partides ja 
existents. La resta de projectes consten a l’apartat de noves aplicacions 
pressupostàries. Segurament, el senyor Gregori recordarà que en un Ple, el senyor 
Llovet va presentar els projectes del carrer Clausell i de la coberta de Vil·la Flora, com 
a això, com a projectes que s’aprovaven per poder tirar-los endavant en el moment en 
què tinguessin els diners. Alguns regidors de l’oposició el van acusar de vendre fum 
perquè presentava projectes sense pressupost. Ara ja es tenen els diners i, per tant, 
les obres ja es poden executar. Considera que aquesta és la bona manera de 



 

 
44 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

funcionar de Serveis Tècnics, aprovar projectes per poder executar-los en el moment 
en què es diposi del pressupost, ja que amb els terminis tan llargs que hi ha des de 
l’inici de l’expedient fins al final, és impossible acabar-los en un any natural. Comenta 
que quan l’oposició s’ha queixat que no tenien informació sobre aquests projectes 
tampoc és del tot cert, ja que hi ha tres projectes, carrer Clausell, Vil·la Flora i centre 
parroquial que van ser aprovats, els dos primers pel Ple, i presentat a la Comissió de 
l’Odèon, el darrer. Sí que reconeix, però, que n’hi ha d’altres que no els coneixien, com 
el de l’enllumenat públic o l’adequació de la nau de la brigada. 
 
3.2. Recursos Humans i Organització 
 
La senyora alcaldessa explica que des de l’Ajuntament s’ha aconseguit una millora 
social per als treballadors, que són les 35 hores de jornada laboral i s’han d’adequar 
les remuneracions per poder continuar donant el mateix servei al poble. La urgència 
s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el 
nombre de dret del Ple municipal. 
 
3.2.1.- MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL 
 
Fets: 
 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una administració pública, incloent la totalitat dels existents a 
l’organització i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 
 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
 
Havent-se detectat errors materials de transcripció en els imports dels complements 
específics d’alguns llocs de treball, motivats per l’aplicació directa dels increments 
previstos a l’anterior Llei de pressupostos generals de l’Estat, s’ha procedit a la seva 
correcció, adequant-los a la realitat existent.  
 
S’ha negociat primer sectorialment i posteriorment, en reunió del dia 15 d’abril de 
2019, es va comptar amb la validació del Comitè d’Empresa, per a la creació d’un 
factor del complement específic dels efectius de l’escala bàsica (agents i caporals) de 
la Policia Local) anomenat factor de perllongació, pel que es retribueix la perllongació 
horària de les 35 hores setmanals aprovades per a tot el personal de la corporació fins 
a les 36,90 que han de realitzar els efectius que estan enquadrats en el sistema de 
rotació Q5, per poder cobrir tots els torns durant tot l’any. 
 
Finalment també s’ha negociat i aprovat, en la mateixa reunió, el canvi de grup de 
titulació (d’AP a C2) i del nivell del complement de destí (de 12 a 14), amb adequació 
de l’import del complement específic, del lloc de treball d’oficial segona d’enllumenat.  
 
Vist l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans, en data 23 d’abril de 2019, 
que  es transcriu a continuació:  
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INFORME TÈCNIC 
 
Montserrat Carbonell Vila, tècnica de Recursos Humans de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació amb la modificació de la Relació de Llocs de Treball, emet el següent: 
 
I N F O R M E 
 
Primer.-  A la Relació de Llocs de Treball aprovada, es van detectar errades materials, en la 
transcripció d’imports de  complement específic que no es corresponen amb la realitat, per la 
qual cosa es proposa la correcció de les errades materials i l’adequació dels imports a la 
realitat actual. 
 
Segon.- Quan l’Ajuntament de Canet de Mar va dur a terme totes les tasques d’elaboració de 
la Relació de Llocs de Treball, consistents en l’elaboració de les fitxes descriptives dels llocs de 
treball i les valoracions de lloc de treball que es va fer amb el suport de la Diputació de 
Barcelona,  es va crear el lloc de treball d’oficial segona d’enllumenat com amb grup de titulació 
AP, amb un nivell de complement de destinació de 12; Actualment i d’acord amb les tasques 
que està realitzant el personal adscrit a aquest lloc de treball es considera més adient que 
aquest lloc de treball correspongui al grup de titulació C2 i a un nivell de complement de 
destinació 14, regularitzant l'import del complement específic, tal com estableix l'article 11.b.1) 
de l'Acord de matèries comunes, segons el qual l’adaptació dels nivells de complement de destí 
actuals als previstos en aquest apartat no comportarà cap increment retributiu. 
 
Tercer.-  Per acord del Ple municipal de 20 de desembre de 2018, es va modificar la jornada 
de treball de tots els empleats públics, passant a ser aquesta a partir del dia 1 de gener de 
2019 de 7 hores diàries. 
 
Els efectius de l’escala bàsica de la Policia Local, presten servei segons torns establerts amb 
un còmput setmanal de 37,5 hores. Rebaixar aquest còmput d’hores i atesa la manca d’efectius 
de la Policia Local, suposa que a partir del mes de novembre no es pugui cobrir el servei 
ordinari, perquè el personal ja haurà esgotat el còmput d’hores anual. 
 
Per paliar aquest efecte es va negociar l’establiment d’un factor del complement específic, 
anomenat factor de perllongació, pel qual els efectiu de la Policia Local continuaran  fent una 
jornada de 37,5 hores setmanals. 
 
En data 5 de desembre de 2018, ja es va informar desfavorablement la reducció de la jornada 
del personal de l’ajuntament de 37,5 hores a 35 hores setmanals, per no haver-se avaluat 
l’impacte que tindria sobre la qualitat del servei prestat ni l’increment del serveis extraordinaris, 
atès que aquesta perllongació té efectes econòmics similars als serveis extraordinaris. 
 
Quart.-  Per la perllongació de jornada percebran l’import anual de 2.268,00 €, a retribuir en 14 
pagues; Per a l’establiment del càlcul d’aquest factor, s’ha agafat de base l’import de 28,00 € 
hora treballada, import que és molt més proper a l’import al que es retribueix l’hora extra dels 
agents (28,97 €) que no a l’import de l’hora laborable treballada que és de 18,47 € pels agents i 
de 22,83 € pels caporals.  
 
Cinquè.- Cal tenir present que l'establiment de les retribucions dels llocs de treball, s'ha de fer 
en el marc d'una valoració d’aquest lloc i posterior dins l’estudi retributiu dels llocs de treball de 
l’Ajuntament. 
 
Actualment s'està en procés d'efectuar aquesta valoració, s’hauran de tenir en compte els 
criteris previstos a l’article 169 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals,   i que són l’especial dificultat tècnica, el 
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grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la penositat, per establir 
la retribució dels llocs de treball, en base a criteris objectius i ajustats a la legalitat. 
 
L’establiment del factor de perllongació, dins del complement específic, no s’ha fet en el marc 
d’una valoració. Per tant, a partir de l’any 2021, quan no sigui d’aplicació aquesta negociació, 
requerirà una nova modificació de la Relació de Llocs de Treball, per deixar-lo sense efecte.   
 
Sisè.- En compliment d’allò que disposa l’article 37.2.a) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que 
obliga a l’administració a negociar quan la modificació de la RLT afecta a les condicions de 
treball dels empleats públics, en data 15 d’abril de 2019, la Mesa de Negociació del comitè 
unitari de l’Ajuntament de Canet de Mar, va estar validar les modificacions que es proposen. 
 
Setè.- L’increment de despesa derivada de la perllongació horària de la Policia Local i del canvi 
de grup de titulació dels oficials segona d’enllumenat, s’estima en 83.978,37 €, incloent-hi la 
cotització social associada. 
 
Vuitè.- L’estalvi derivat del fet de no tenir cobertes places que estaven pressupostàriament 
consignades durant tot l’any. En concret hi ha una plaça d’inspector de la Policia Local, 
actualment no coberta i l’estalvi generat des de gener fins a abril, s’estima en 21.840,00 €; A 
més a més, hi ha  tres places de caporals,  que no estan cobertes  i estan en procés de 
selecció, que s’estima que no estarà acabat fins d’aquí a 2 o 3 mesos, per tant s’haurà generat 
un estalvi equivalent a 6 mesos, per un import de 62.092,80 €. 
 
CONCLUSIONS 
 
Primera.- S’informa desfavorablement la modificació proposada, pels motius que consten en el 
cos del present informe. 
 
Aquest és el meu informe que emeto a Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica. 
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
Vist l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, Les administracions públiques poden rectificar, així 
mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, 
de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per deu vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas 
Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer i Quirze Planet 
Rovira, sis vots en contra dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori 
Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau, Toni Romero Carbonell i Cristina 
Soler Vílchez, i una abstenció del regidor Marc Jiménez Torres: 
 
Primer.- Rectificar l’import dels complement específic dels llocs de treball, per tal de 
corregir les desviacions derivades de l’aplicació d’increments anteriors i adequar-los 
als valors actuals.  
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Segon.- Crear un factor del complement específic a l’escala bàsica de la Policia Local 
anomenat «Complement específic de perllongació», per retribuir l’escreix d’hores 
laborals d’aquest col·lectiu per poder donar compliment al quadrant Q5, durant els 
exercicis 2019 i 2020. 
 
Tercer.- Modificar el grup de titulació (d’AP a C2), el nivell de complement de 
destinació (de 12 a 14) i el complement específic (amb un decrement de 653,10 €, 
equivalent a l’increment del nivell de complement de destinació) del lloc de treball 
d’oficial segona enllumenat.  
 
Quart.- Aprovar la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet de 
Mar que consta com annex a aquest acord. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a 
l’objecte de que els interessats pugin interposar els recursos que considerin oportuns.  
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 RELACIÓ DE 
LLOCS DE 
TREBALL                    
                     
Descripció del 
lloc de treball Grup Règim Escala/ Funcions Nivell Forma Nivell Compl.  Compl. Tipus 

  d'accés 
Jurí-
dic 

Subes- 
cala 

(núm. 
Fitxa) 

Cata-
là 

provi-
sió 

Comp.
Destí 

Específic 
General  

Específic 
Perllongació Jor-nada 

ÀREA DE 
SERVEIS 
INTERNS                    
Secretari/ària A1 F HE SG 1 C COHE 30 38.160,36  N 
TAG/Cap unitat 
administrativa A1 F AG SG 3 C COP 22 12.624,50  N 
Responsable de 
RH A1 F AE SG 6 C COP 22 12.624,50  N 
Tècnic/a mitjà/na 
informàtica A2 L - SG 8 C COP 20 6.392,12  N 
Administratiu/va 
de SG C1 F AG SG 4 C COP 18 8.469,58  N 
Auxiliar 
administratiu/va 
de RH C2 L - SG7 C COP 12 10.002,86  N 
Recepcionista de 
SG AP F AG SG 10 A COP 14 5.954,28  N 
Conserge SG AP L - SG 9 A COP 12 5.783,26  N 
Cap OAC C1 F AG SG 11 C COP 18 11.102,49  T 
Agent OAC C1 F AG SG 12 C COP 18 8.469,58  T 
Administratiu de 
Processos C1 F AG SG 13 C COP 18 8.469,58  T 
           
ÀREA DE 
SERVEIS                    
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ECONÒMICS 
Interventor/a A1 F HE HIS 1 C COHE 30 38.160,36  N 
Tresorer/a A1 F HE HIS 3 C COHE 30 25.215,12  N 
Administratiu/va 
d'Hisenda C1 F AG HIS 4 C COP 18 8.469,58  N 
Auxiliar Adm. 
d'Hisenda C2 L - HIS 5 C COP 14 9.352,56  N 
Auxiliar Adm. de 
tresoreria C2 F AG HIS 6 C COP 14 9.352,56  N 
                     
GABINET 
D'ALCALDIA                     
Administratiu/va 
d'Alcaldia C1 F AG ALC 1 C COP 18 8.469,58  N 
Responsable de 
Ràdio C1 L - ALC 2 C COP 20 7.256,62  N 
Locutor/a de 
ràdio C2 L - ALC 3 C COP 14 7.896,00  I 
Auxiliar tècnic/a 
de ràdio C2  L - ALC 4 C COP 12 9.042,88  I 
Assistent 
d’Alcaldia A2 L - ALC 5 C COP 18 7.143,78  N 
                     
ÀREA DE 
SEGURETAT 
CIUTADANA                    
Inspector/Cap 
policia local A2 F AE SEG 01 C COP 26 30.625,24  N 
Sergent C1 F AE SEG 02 C COP 18 28.552,44  N 
Caporal  C2 F AE SEG 03 B COP 16 17.685,78 2.268,00 T 
Agent C2 F AE SEG 04 B COP 14 11.614,96 2.268,00 T 
Administratiu/va 
de policia C1 F AG SEG 05 C COP 18 8.469,58  N 
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Auxiliar Adm. de 
policia C2 L - SEG 06 C COP 12 9.343,42  N 
Auxiliar Adm. de 
policia C2 L - SEG 07 C COP 12 9.343,42  TARDA 
Agent en segona 
activitat C2 F AE SEG 08 B COP 14 11.614,96  M 
Caporal en 
segona activitat- 
senyalització C2 F AE SEG 09 B COP 14 17.685,78  M 
Caporal en 
segona activitat- 
OAC Policia C2 F AE SEG 10 B COP 14 17.685,78  T 
                     
ÀREA DE 
SERVEIS 
TERRITORIALS                    
Cap d'àrea ST i 
sostenibilitat-
Arquitecte/a A1 F AE ST 1 C COP 26 20.282,78  N 
TAG de ST A1 F AG ST 2 C COP 22 12.620,16  N 
Enginyer/a de 
serveis de T.i S. A1 F AE ST 14 C COP 22 16.232,58  N 
Tècnic/a de medi 
ambient A1 F AE ST 12 C COP 26 10.460,97  N 
Arquitecte/a tèc. 
Oficina habitat.i 
accesibilitat A2 F AE ST 8 C COP 20 12.827,36  N 
Arquitecte/a tèc . 
cap de la BOiS A2 L   ST 16 C COP 20 19.811,26  N 
Delineant C1 L - ST 11 C COP 18 7.726,04  N 
Inspector/a de 
via pública C1 F AE ST 3 C COP 18 9.352,42  N 
Tècnic/a auxiliar C1 L - ST 33 C COP 18 7.726,04  N 
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de via pública 
Cap unitat adm. 
ST C1 F AG ST 5 C COP 18 11.347,98  N 
Administ. de 
territori i sosten. C1 F AG ST 6 C COP 18 8.469,58  N 
Aux. Adm. de 
territori i sost. C2 L - ST 7 C COP 12 10.002,96  N 
Aux. Adm. 
d’obres i via 
pública C2 L - ST 17 C COP 12 5.971,98  N 
Auxiliar 
d'informació 
ambiental C2 L - ST 13 C COP 12 7.008,40  N 
Encarregat/da 
d'Enllumenat C2 L - ST 20 C COP 14 12.420,66  N 
Encarregat de 
Jardineria C2 L -  C COP 14 12.420,66  N 
Oficial 1a. 
Especialista C2 L - ST 21 B COP 14 10.561,74  N 
Oficial 1a. 
manteniment 
d'obres/ C2 L - ST 18 B COP 14 10.563,28  N 
Oficial 1a. 
Deixalleria C2 L - ST 26 B COP 14 11.491,84  P 
Oficial 1a. 
Jardineria C2 L - ST 32 B COP 14 10.229,80  N 
Oficial 2a. 
Manteniment 
elèctric C2 L - ST 22 B COP 14 7.619,08  N 
Oficial 2a. 
Especialista AP L - ST 29 B COP 12 8.834,00  N 
Oficial 2a. 
Polivalent AP L - ST 12 B COP 12 8.834,42  N 
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Vigilant de 
mercat AP L - ST 25 B COP 12 6.824,44  N 
Operari/ària de 
brigada d'obres AP L - ST 24 A COP 12 6.562,64  N 
Operari/ària de 
Cementiri AP L - ST 23 A COP 12 6.697,88  T 
Operari de 
jardineria AP L - ST 31 A COP 12 6.562,64  N 
Operari/Vigilant 
d'instal.lacions  AP L - ST 28 A COP 12 6.707,26  N 
Operari/Vigilant 
d'instal.lacions 
(torns rotatius) AP L - ST 27 A COP 12 6.724,06  N 
                     
ÀREA DE 
SERVEIS 
PERSONALS                    
Cap d’àrea de 
Benestar Social A2 L - SP1 C COP 22 24.966,51  N 
Coordinador/a 
Benestar social-
Treballador/a 
social A2 L - SP 2 C COP 18 7.889,56  N 
Coordinador/a 
cultura-Tècnic/a 
cultura A1 L - SP 12 C COP 22 6.913,90  N 
Tècnic/a 
Promoció 
econòmica A1 L - SP 24 C COP 22 6.913,76  N 
Treballador/a 
social A2 L - SP 3 C COP 18 6.380,18  N 
Educador/a 
social A2 L - SP 4 C COP 18 5.098,76  N 
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Tècnic/a de 
comunicació A1 F AE SP 29 C COP 22 6.761,44  N 
Tècnic/a de 
joventut A2 L - SP 7 C COP 20 6.671,42  N 
Tècnic/a 
d'educació A2 L - SP 9 C COP 20 6.774,32  N 
Tècnic/a 
d'Esports A2 L - SP 21 C COP 20 6.671,42  N 
Arxiver/a A1 L - SP 13 C COP 22 5.768,42  N 
Mestre/a escola 
d'adults A2 L - SP 10 C COP 18 6.386,10  N 
Informador/a 
turístic A2 L - SP 22 C COP 18 7.143,78  N 
Tècnic 
d'autoempresa A2 L - SP31 C COP 18 7.143,78  N 
Director/a Escola 
Taller C2 L - SP 26 C COP 14 14.606,62  N 
Tècnic/a auxiliar 
biblioteca C1 F AE SP 14 C COP 18 7.634,06  N 
Tècnic/a Auxiliar 
de Festes C1 L - SP 19 C COP 18 8.705,90  N 
Tècnic/a auxiliar 
de promoció 
econòmica C1 L - SP 25 C COP 18 8.510,88  N 
Tècnic/a auxiliar 
de Turisme C1 L -  C COP 18 8.510,88  N 
Tècnic/a auxiliar 
de Participació 
Ciutadana C1 L - SP 33 C COP 20 7.256,72  N 
Administratiu/va 
SP/Cultura C1 F AG SP 18 C COP 18 8.078,24  N 
Administratiu de 
Promoció C1 L - SP 32 C COP 18 8.469,44  N 
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Econòmica 
Treballador/a 
familiar C2 L - SP 5 B COP 12 8.100,54  N 
Auxiliar punt 
d'informació C2 L - SP 8 C COP 12 10.002,86  N 
Auxiliar adm de 
Benestar social C2 L - SP 6 C COP 14 10.002,86  N 
Auxiliar 
administrat. de 
Comunicació C2 L - SP 30 C COP 12 10.002,86  N 
Auxiliar Tècnic/a 
Casa museu C2 L - SP 16 C COP 12 6.358,66  N 
Auxiliar de 
biblioteca C2 L - SP 15 C COP 12 5.059,46  N 
Conserge Escola 
pública AP F AE SP 11 A COP 12 5.949,02  N 
Conserge 
Serveis a la 
persones AP L - SP 17 A COP 12 6.499,22  N 

Règim Jurídic: 
Forma de 
Provisió:         

   

F: Funcionari 
COHE: Concurs oposició d'habilitats 
estatals      

   

L: Laboral COP: Concurs oposició        
   

Escala: 
Tipus de 
jornada:         

   

HE: Habilitat 
estatal N: Normal P: jornada partida       

   

AG: Administració 
General 

I: Inferior a 
'habitual 

Tarda: horari de 
tarda       

   

AE: Administració 
Especial T: Treball a torns         
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La senyora M. Àngels Isart Falceto, regidora delegada de Benestar Social, Gent Gran i 
Règim Intern, explica que si tinguessin una valoració dels llocs de treball aprovada, 
segurament no haurien de passar aquest punts per via d’urgència. Demana a les 
forces polítiques que entrin al govern a partir de les eleccions que acabin aquesta 
valoració. Ara mateix hi ha les fitxes dels diferents llocs de treball amb la puntuació 
feta, només cal fer la dotació econòmica d’aquests punts i demana que els propers s’hi 
posin. Un cop dit això, explica que s’han detectat alguns errors en imports dels 
complements específics d’alguns llocs de treball i amb aquest punt es corregeixen. Pel 
que fa a l’oficial segona d’enllumenat, han vist que s’havia creat aquest lloc de treball 
amb una titulació d’AP, amb un nivell 11 de complement de destí. Repassant les fitxes 
de treball i negociant amb el comitè, han cregut més adient que el lloc de treball sigui 
d’un C2, amb un complement de destí 14, per les tasques que està fent aquest 
personal. Per acabar, explica que l’any passat es va modificar la jornada laboral dels 
treballadors municipals i es va passar de 37 hores i mitja a 35. En diferents 
negociacions amb el comitè, se’n volia excloure els col·lectius de la Policia i els 
conserges, però després d’unes quantes reunions es va acordar que fos tot el personal 
de l’Ajuntament que fes la mateixa jornada, sabent que la Policia, per les diferències 
específiques de servei, implicaria o bé, que fes el mateix horari, o crear un 
complement específic a causa de la manca d’efectius. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, explica que 
estan totalment d’acord amb la reducció de jornada, però considera que potser seria 
més convenient contractar més personal i no pas fer aquest complement específic. 
 
La senyora alcaldessa comenta que tan de bo ho poguessin fer, però la contractació 
està restringida. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, li recorda que sí 
que es pot contractar més personal. 
 
La senyora alcaldessa comenta que això ho podrien discutir. 
 
El senyor Romero continua la seva intervenció explicant que ja fa uns mesos es va 
aprovar pel Ple aquesta reducció d’hores de 37 hores i mitja a 35 i aleshores el seu 
grup ja va preguntar com se solucionarien els serveis de diferents àrees de 
l’Ajuntament que funcionen per quadrants des de principis d’any, com per exemple 
l’Àrea de Seguretat Ciutadana, que fan rotacions entre el personal. També van dir que 
era evident que la reducció de les hores faria que això no es pogués complir. Ja van 
comentar llavors també que els estranyava que no s’hagués negociat com se 
solucionaria aquest problema i la senyora alcaldessa, com a regidora de l’Àrea, no li va 
donar cap tipus d’explicació de com ho arreglarien. Avui, també per urgència i a última 
hora, presenten aquesta compensació. Des del seu punt de vista, és evident que s’ha 
de donar el servei, però no entenen, un cop més, aquesta falta de gestió prèvia per 
evitar el problema. Quan la senyora alcaldessa fa algun canvi, com va fer a la ràdio, 
també ha de donar la solució. Ara mateix, presenten aquest punt, aquesta 
compensació i, evidentment que no hi poden votar en contra, perquè no es pot deixar 
sense policia el poble, però repeteix que el que s’ha de fer és una gestió de l’Àrea, 
s’han de pensar les coses abans de fer-les i trobar una solució. En aquest Ajuntament, 
estan acostumats a buscar la solució al final del camí i quan ja no hi ha més remei i ho 
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consideren un error. Acaba la intervenció dient que passar aquest punt per urgència a 
l’últim Ple i a l’últim minut demostra una manca total de previsió. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que, seguint el fil argumental del senyor Romero, avui l’equip de govern planteja al Ple 
uns punts d’urgència que diuen que, en teoria, és per no hipotecar la feina del nou 
govern, però aquest assumpte, a part d’hipotecar la feina del nou govern, perjudica 
enormement l’Àrea de Seguretat Ciutadana i també l’Àrea d’Hisenda. La senyora 
alcaldessa começava la justificació d’aquest punt d’urgència dient que servia per 
millorar les condicions de la Policia Local. De fet, és cert que millora les condicions 
laborals de la Policia Local, perquè del desembre, que és quan es va aprovar la nova 
jornada laboral, fins ara, que és quan se’ls augmenta el sou per via d’un complement, 
guanyen més diners fent la mateixa feina que feien al desembre. Per descomptat, és 
una millora substancial de les condicions de la Policia local. Comenta que fa incís en la 
intervenció de la senyora alcaldessa perquè és la responsable de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana, però també li vol dir a la senyora Isart, com a responsable de Règim Intern 
que, quan ha manifestat la demanda que el proper govern acabi la valoració de llocs 
de treball, i li vol dir sense cap mena d’acritud, ella ha tingut dos anys per fer-ho i 
segurament no ho ha pogut tirar endavant per raons de la feina del dia a dia. Pel que 
fa al desig expressat per la senyora alcaldessa, que tan de bo poguessin dimensionar 
el cos de la Policia Local com tocaria, comenta que les places estan creades i podien 
haver augmentat la plantilla perfectament. És una política de concepte que la 
seguretat, per raons òbvies, no és el tema que li interessi més a l’alcaldessa. Però el 
seu grup no comparteix aquesta política. En el Ple del desembre passat, el seu grup ja 
va manifestar que en la reducció de la jornada laboral trobaven a faltar un estudi, tant 
econòmic com tècnic, de l’impacte que tindria en el servei al ciutadà. Malgrat la manca 
d’aquest estudi i la sol·licitud d’aquest estudi des dels grups de l’oposició, el govern va 
decidir tirar endavant aquesta mesura. Avui, cinc mesos després, ja veuen les 
conseqüències d’aquest acord. A partir del mes de novembre, no es podrà cobrir amb 
normalitat, que ja era precària, el servei ordinari de la Policia Local. A més a més, la 
solució proposada d’augmentar la jornada a les hores que ja es feien abans del mes 
de desembre i retribuir-les, no és el més adient i, a més a més, s’augmenta despesa. 
Així, doncs, explica que la realitat de tot plegat és que al mes de desembre, la 
responsable de Seguretat, en una gran negociació va reduir la jornada laboral de la 
Policia Local en dues hores i mitja, cobrant el mateix, i ara, els torna a augmentar 
aquestes dues hores i mitja, però amb una retribució. Per tant, la gran perjudicada de 
tot plegat és l’economia de l’Ajuntament. Comenta de manera irònica que sort que els 
anteriors regidors de Seguretat Ciutadana i d’Hisenda van ser un desastre a nivell de 
negociació, perquè amb aquesta provisionalitat del desembre, fer una cosa i ara fer-ne 
una altra indica una gestió molt millor. Al seu entendre, creuen que la solució passaria 
per una reorganització del cos i una dimensió real d’aquest cos, que sí que es pot fer, i 
dotar-lo dels recursos econòmics necessaris per tenir dimensionada la Policia Local 
proporcionalment al que es necessita per a una població com Canet. D’aquesta 
manera es podria donar un bon servei que ara, desgraciadament, no es dona. 
 
La senyora Isart explica que ha començat la seva intervenció dient que la valoració de 
llocs de treball és bàsica per ordenar l’Ajuntament. Durant aquests dos anys que ha 
estat al capdavant d’aquesta Àrea, ho ha treballat i hi ha altres regidors que hi han 
estat més anys i no han fet pràcticamnt res per tirar-ho endavant. 
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La senyora alcaldessa explica que el seu és el primer govern que està creant més 
llocs de treball a la Policia Local, que han tret borses per suplir les baixes i amb això 
han aconseguit que hi hagi més policies que mai. La taxa de reposició de la Policia, la 
que mana l’Estat, va sortir al desembre. Per sort, aquest any, ho han consultat i poden 
treure aqueste places de la Policia ara. Així, doncs, de cara a l’estiu o al setembre ja 
podran tenir més personal a la Policia. Amb això queda reflectida la poca importància 
que la senyora alcaldessa dona a la seguretat del poble, si el senyor Marín ho creu 
així. Pel que fa a la previsió a la qual ha fet referència el senyor Romero, com que 
sabien que passaria això amb els quadrants, ja van dotar de més diners la provisió de 
contingència. És a dir, no hi ha hagut ni poca previsió ni manca d’interès per part de 
l’alcaldessa en Seguretat Ciutadana. 
 
El senyor Marín comenta que és fals que hi hagi més policies que mai i, en tot cas, si 
és cert, la sensació d’inseguretat del ciutadà de Canet és més gran que mai. Per tant, 
deu ser que s’ha gestionat malament, ja que no s’entén que hagi crescut la inseguretat 
si hi ha més policies que mai. 
 
La senyora alcaldessa explica que la sensació d’inseguretat a què es refereix el senyor 
Marín, és sensació, ja que les estadístiques diuen una altra cosa. A més a més, 
aquesta sensació ha estat induïda per afirmacions i comentaris de gent que té una 
responsabilitat i que potser hauria d’ajudar a crear aquesta seguretat. 
 
3.3. Secretaria 
 
La senyora alcaldessa explica que la urgència d’aquest assumpte ve donada pel 
termini de resposta d’aquestes al·legacions. Si s’aprova en el Ple del juliol s’incompliria 
el termini. La urgència s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
3.3.1.- DESESTIMACIÓ RECURS REPOSICIÓ ACORD ADJUDICACIÓ OBRES 
REHABILITACIÓ TEATRE ODÈON 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data de data 20 de desembre de 2018, 
va resoldre incoar expedient per a la contractació, per procediment obert, de les obres 
de rehabilitació del Teatre Odèon, fixant-se el pressupost base de licitació en 
2.617.777,26 €, IVA exclòs, el qual puja 549.733,22 € per a tota la durada inicial del 
contracte, és a dir 21 mesos. 
 
Atès que la Mesa de Contractació en sessió de data 27 de febrer de 2019, va acordar 
per unanimitat proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d’obres 
per a la rehabilitació del teatre Odèon a la mercantil Arcadi Pla, SA, en considerar que 
era la proposta amb una millor relació qualitat-preu. 
 
Atès que en data 4 de març de 2019, la mercantil Rehac, SA, va presentar un escrit 
d’al·legacions contra la decisió de la Mesa de Contractació d’admetre les ofertes de 
CPM Construcciones, Pintura y Mantenimientos, SAU i Arcadi Pla, S.A. 
 
Atès que la Mesa de Contractació en sessió de data 13 de març de 2019, va acordar 
per unanimitat, proposar a l’òrgan de contractació la desestimació de les al·legacions 
presentades per Rehac, SA. 
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Atès que en data 27 de març d’enguany, la mercantil Rehac, SA, va presentar un nou 
escrit  d’al·legacions contra la decisió presa per la Mesa de Contractació en sessió de 
data 13 de març de 2019. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 4 d’abril d’enguany, 
va acordar desestimar les al·legacions presentades per la mercantil Rehac, SA, tant 
les del 4 de març com les del 27 de març de 2019, en no aportar nous mitjans de 
prova que justifiquin l’aplicació de la doctrina de l’aixecament del vel i adjudicar el 
contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació del Teatre Odèon, a l’empresa 
Arcadi Pla, SA, amb CIF núm. A17022344, pel preu de 2.327.203,98 €, IVA exclòs.  
 
Atès que en data 17 d’abril d’enguany la mercantil Rehac, SA, ha presentat un recurs 
de reposició contra l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 
data 4 d’abril d’enguany. 
 
Vist l’informe núm. 10/2019 de Secretaria i Intervenció, de data 23 d’abril de 2019, que 
es transcriu a continuació: 
 
“Informe núm. 10/2019 de Secretaria i d’Intervenció en relació al recurs de reposició 
interposat per REHAC,SA contra l’acord d’adjudicació del contracte d’obres de 
rehabilitació del teatre Odèon 
 
Cristina Cabruja Sagré, secretària acctal. de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Joan Méndez 
Martínez, interventor municipal, en compliment d’allò establert en l'article 3.3 d) del Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, emeten el següent: 
 
INFORME 
 
I.- ANTECEDENTS DE FET 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de data de data 20 de desembre de 2018, va resoldre incoar 
expedient per a la contractació, per procediment obert, de les obres de rehabilitació del Teatre 
Odèon, fixant-se el pressupost base de licitació en 2.617.777,26 €, IVA exclòs, el qual puja 
549.733,22 € per a tota la durada inicial del contracte, és a dir 21 mesos. 
 
La Mesa de Contractació en sessió de data 27 de febrer de 2019, va acordar per unanimitat 
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d’obres per a la rehabilitació del 
teatre Odèon a la mercantil Arcadi Pla, SA, en considerar que era la proposta amb una millor 
relació qualitat-preu. 
 
En data 4 de març de 2019, la mercantil Rehac, SA, va presentar un escrit d’al·legacions contra 
la decisió de la Mesa de Contractació d’admetre les ofertes de CPM Construcciones, Pintura y 
Mantenimientos, SAU i Arcadi Pla, S.A. 
 
La Mesa de Contractació en sessió de data 13 de març de 2019, va acordar per unanimitat, 
proposar a l’òrgan de contractació la desestimació de les al·legacions presentades per Rehac, 
SA. 
 
En data 27 de març d’enguany, la mercantil Rehac, SA, va presentar un nou escrit  
d’al·legacions contra la decisió presa per la Mesa de Contractació en sessió de data 13 de 
març de 2019. 
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El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 4 d’abril d’enguany, va acordar 
desestimar les al·legacions presentades per la mercantil Rehac, SA, tant les del 4 de març com 
les del 27 de març de 2019, en no aportar nous mitjans de prova que justifiquin l’aplicació de la 
doctrina de l’aixecament del vel. 
 
En data 17 d’abril d’enguany la mercantil Rehac, SA, ha presentat un recurs de reposició contra 
l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 4 d’abril d’enguany. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la 

Llei de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP). 
 Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 

sobre contractació pública. 
 Reial Decret de 22 d’agost de 1885, pel que es publica el Codi de Comerç. 
 Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència (LDC). 

 
III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
Primer.- El control, element inherent a tot grup empresarial 
 
Al·lega la recurrent que ni la Mesa de Contractació ni el Ple de la Corporació han fet cap 
referència al fet que CPM Construcciones, Pintura y Mantenimientos, SAU i Arcadi Pla, SA, són 
societats unipersonals i que l’única accionista és Contratas y Obras Empresa Constructora, SA, 
i considera que aquest fet és clau per concloure que aquesta última empresa ha presentat dues 
ofertes en el mateix procediment a través de dues empreses instrumentals. 
 
És cert que l’empresa matriu del grup empresarial és la sòcia única de les dues empreses 
depenents, però al respecte cal recordar que de conformitat amb la delimitació del concepte de 
grup empresarial que fa l’art. 42 del Codi de Comerç, s’ha d’entendre que hi ha un grup quan 
una societat ostenti o pugui ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o altres. 
En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es qualificarà com a 
dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en 
alguna de les següents situacions: 

 
a) Tingui la majoria dels drets de vot. 
 
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l'òrgan 
l'administració. 
 
c) Pugui disposar, en virtut d'acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot. 
 
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l'òrgan l'administració, 
que ocupen el càrrec en el moment en què s'han de formular els comptes consolidats i 
durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es presumirà aquesta 
circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat 
dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat 
dominant o d'altra dominada per aquesta. 

 
També la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya va afirmar, en l'Informe 
13/2009, de 30 de setembre, que, “d'acord amb aquest precepte i amb les directives 
comunitàries, les circumstàncies que han de concórrer per considerar que estem davant 
empreses vinculades, són les següents: - l'existència d'un control o la simple possibilitat jurídica 
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de poder influir en les decisions de la societat dominada o filial per part de la societat matriu, i - 
la direcció unitària o efectiva de la societat matriu o la seva influència directa sobre les societats 
dominades filials. I que, en definitiva, es pot considerar que en el cas de societats vinculades hi 
ha una societat dominant que irradia el seu poder sobre les altres i imposa la seva voluntat, i 
que s'estableix, en essència, una relació de dependència o filiació”. 
 
Així doncs, existeix un grup d’empreses quan una societat té o pugui tenir, directa o 
indirectament, el control d’una altra o altres. En conseqüència, el fet que la societat matriu 
(Contratas y Obras Empresa Constructora, SA) tingui el control sobre altres societats que 
formen part del grup, en aquest cas Arcadi Pla, SA i CPM Construcciones, Pintura y 
Mantenimientos, SAU, és una característica inherent a l’existència del grup empresarial, tal i 
com ve definit a l’art. 42 del Codi de Comerç. 
 
Segona.- Inexistència de prohibició de concórrer en una mateixa licitació dues empreses 
que formin part del mateix grup empresarial 
 
El principi de proposició única ve definit a l’art. 139.3 de la LCSP, de manera que tal i com es 
disposa a l’Acord 52/2015, de 28 d'abril de 2015, del Tribunal Administratiu de Contractes 
Públics d'Aragó «... qualsevol licitador amb capacitat i solvència pot concórrer a una licitació, 
amb l'única limitació que no pot presentar doble oferta».  
 
És doncs el requisit de l'existència o no d'una diferent personalitat jurídica el 
que s'ha de tenir en compte per valorar si en una licitació concorren proposicions 
simultànies amb vulneració del principi de proposició única. Ara bé, és possible que es 
produeixin situacions que comportin vincles entre empreses o grups d’empreses. 
 
En aquest sentit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha assentat el principi que el Dret 
de la Unió «... no preveu una prohibició general que les empreses 
vinculades entre si presentin ofertes en un procediment d'adjudicació de contractes 
públics” (STJUE -Sala Quarta- de 17 de maig de 2018, Assumpte C-531/16) i això per 
raó de l'interès prevalent de la Unió Europea en què es garanteixi la més àmplia 
participació possible de licitadors en els procediments de contractació pública. 
 
De fet, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha manifestat en les sentències de 19 de 
maig de 2009, dictada en l'assumpte C-538/07, i de 23 de desembre de 2009, dictada en 
l'assumpte C-376/2008, que tot i que entén que la prohibició de presentació d’ofertes per 
empreses vinculades, té per objectiu evitar tota col·lusió potencial entre els participants en un 
procediment i garantir així la igualtat de tracte i la transparència del procediment, seria contrari 
al dret comunitari que un estat membre aprovés una disposició en la que s'establís l'exclusió 
automàtica del procediment d'adjudicació d'un contracte públic, de les empreses vinculades 
que concorrin al mateix per separat. 
 
La Junta Consultiva d’Aragó, en el seu informe 1/2019, es pronuncia en aquest sentit quan diu 
que “una prohibició formulada en aquest sentit, a manera de «... presumpció iuris et de iure 
segons la qual les ofertes respectives d'empreses vinculades per a un mateix contracte 
s'hauran influït entre si necessàriament ... » vulneraria el principi de proporcionalitat per no 
concedir a aquestes empreses licitadores «... la possibilitat de demostrar que, si escau, no hi 
ha un risc real que es produeixin pràctiques que poden menyscabar la transparència i falsejar 
la competència entre licitadors ... »(STJUE -Sala Quarta- de 19 de maig de 2009, Assumpte C-
538/07, Assitur Srl). I això és així, d'acord amb aquesta sentència, perquè hi ha la possibilitat 
que empreses amb certs graus de vinculació o control gaudeixin, però, de cert grau 
d'autonomia en l'exercici de la seva política comercial i de la seva activitat econòmica de 
manera que «... les relacions entre empreses d’un mateix grup poden estar regulades per 
disposicions particulars, per exemple de naturalesa contractual, capaces de garantir tant la 
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independència com la confidencialitat a l'hora d'elaborar ofertes que vagin a presentar 
simultàniament les empreses en qüestió en el marc d'una mateixa licitació”. 
 
La LCSP permet la participació d'empreses vinculades a les licitacions públiques, si 
bé ho fa d'una manera indirecta ja que es limita a regular els efectes d'aquesta 
participació en relació amb l'aplicació del règim d'ofertes amb valors anormals (Art. 149.3 
LCSP): «3. Quan hagin presentat ofertes empreses que pertanyin a un mateix grup, en el sentit 
de l'article 42.1 del Codi de Comerç es prendrà únicament, per aplicar el règim d'identificació de 
les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, la que sigui més baixa, i això amb 
independència que presentin la seva oferta en solitari   
conjuntament amb una altra empresa o empreses alienes al grup i amb les quals concorrin en 
unió temporal”. 
 
Així doncs, podem concloure que tant el Dret de la Unió Europea com el Dret Espanyol 
permeten que tant les empreses vinculades entre sí o que formin part d’un grup empresarial 
poden concórrer a una mateixa licitació pública. 
 
En tot cas, és procedent una anàlisi de les circumstàncies concurrents en cada supòsit 
concret per apreciar, de les situacions de fet, les actuacions i les vinculacions o 
relacions existents entre diferents empreses, si s'ha presentat més d'una oferta 
per la mateixa persona en frau de llei, així com, en la mesura del possible, confirmar la 
absència de pràctiques contràries a la lliure competència. 
 
Tercer.- Inexistència de proves que acreditin que  l’empresa Contratas y Obras Empresa 
Constructora, SA, hagi presentat dues ofertes 
 
Una vegada aclarit que la presentació a una mateixa licitació per part de dues empreses del 
mateix grup empresarial està permesa per la LCSP, cal analitzar si en el present cas les 
empreses Arcadi Pla, SA i CPM Construcciones, Pintura y Mantenimientos, SAU, han actuat de 
forma coordinada, vulnerant així els principis de lliure competència, d’igualtat entre els 
licitadors, de transparència, de proposició única i de secret de les proposicions. 
 
Si es produeix aquesta actuació conjunta o coordinada ens trobaríem davant d'un frau de llei 
proscrit per l'article 6.4 del Codi Civil, conforme al qual “els actes realitzats a l' 
empara del text d'una norma que persegueixin un resultat prohibit per l'ordenament 
jurídic, o contrari a ell, es consideraran executats en frau de llei i no impediran la 
deguda aplicació de la norma que s'hagués tractat d'eludir”. 
 
Al·lega la recurrent que en formar part ambdues empreses del mateix grup empresarial i ésser 
sòcia única d’ambdues empreses la societat matriu del grup, és aquesta última la que en 
realitat ha presentat l’oferta. No es pot però, fer simple abstracció de l'institut de la 
personificació jurídica per així concloure que ambdues societats són la mateixa als efectes de 
l'esmentat article 139.3 del LCSP, tal com es pretén. En rigor, el que l'actora ha advertit (i, 
d'altra banda, reconeix l'adjudicatària en la seva oferta) és que les dues societats estan 
vinculades i formen part d'un mateix grup empresarial, sent així que, com assenyala l'article 
149.3 LCSP, la presentació de proposicions diferents per empreses vinculades només 
"produirà els efectes que es determinin en relació amb l'aplicació del règim d'ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats que preveu l'article" (que aquí no poden tenir entrada, en no tenir 
aquest caràcter les ofertes presentades). 
 
En aquest sentit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha manifestat en la 
sentència de 19 de maig de 2009, dictada en l'assumpte C-538/07 que “la simple constatació 
d'una relació de control entre les empreses que es tracta, a causa de la propietat o al nombre 
de drets de vot que es poden exercitar durant les juntes generals ordinàries, sense verificar si 
tal relació ha tingut una incidència concreta sobre el seu comportament respectiu en el marc 
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d'aquest procediment, no n'hi ha prou perquè l'entitat adjudicadora pugui excloure 
automàticament a aquestes empreses del procediment d'adjudicació de contractes”. I conclou 
dient que: “El Dret comunitari s'oposa a una disposició nacional que, tot i perseguir objectius 
legítims d'igualtat de tracte dels licitadors i de transparència en el marc dels procediments 
d'adjudicació de contractes públics, estableix la prohibició de participar de manera simultània i 
en competència en una mateixa licitació a aquelles empreses entre les quals hi hagi una relació 
de control o que estiguin vinculades entre si, sense deixar-los la possibilitat de demostrar que 
aquesta relació no ha influït en el seu comportament respectiu en el marc d'aquesta licitació.” 
 
Per la seva banda el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en la seva 
resolució 636/2017 afirma que, "el que aquí es manté és que no n'hi ha prou que dos o més 
societats formin part d'un grup empresarial perquè, automàticament, es pugui obviar la 
personalitat jurídica diferenciada de cadascuna d'elles i tractar a totes elles com si fossin una 
de sola. Aquesta tesi -que és, en darrer terme, la qual postula el recurs- és inassumible no 
només des del punt de vista del TRLCSP, que admet que societats d'un mateix grup puguin 
concórrer a un mateix contracte, llevat que es tracti del de concessió d'obra pública (article 
145.4 TRLCSP), sinó des de la perspectiva del Dret Comunitari, doncs, com indica la STJCE, 
Sala Quarta, de 19 de maig de 2009 (C-538/07), aquest: << s'oposa a una disposició nacional 
que, tot i perseguir objectius legítims d'igualtat de tracte dels licitadors i de transparència en el 
marc dels procediments d'adjudicació de contractes públic, estableix la prohibició de participar 
de manera simultània i en competència en una mateixa licitació a aquelles empreses entre les 
quals hi hagi una relació de control o que estiguin vinculades entre si, sense deixar-los la 
possibilitat de demostrar que aquesta relació no ha influït en el seu comportament respectiu en 
el marc d'aquesta licitació>>.  
 
En el mateix sentit es va concloure en el recurs 527/2014: "Doncs bé, en el cas que ens 
concerneix, la recurrent s'ha limitat a indicar que THYSSENKRUPP ELEVADORS, SL i ASEL 
ASCENSORS formen part d'un mateix grup empresarial, extrem que, com ja s'ha dit, no és 
negat per la primera, però que no és suficient per obviar la personalitat jurídica pròpia i 
independent de les companyies en qüestió que proclamen els articles 1 i 116 del Codi de 
comerç i 33 del Text refós de la Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 
2 de juliol). Per a això, i com imposa l'article 44.4 TRLCSP, hauria d'haver indicat -i provat- les 
circumstàncies o fets que permetessin col·legir la "inconsistència de la personalitat jurídica" 
d'aquelles (STS, Sala I, 22 de novembre de 2000) o que una o una altra són societats "de 
només  façana" (STS, Sala i, de 30 de juliol de 2002), càrrega que no pot ser assumida per 
aquest Tribunal sense desnaturalitzar els principis configuradors del recurs especial, i en 
particular el de congruència (article 47.2 TRLCSP), que exigeix que el recurrent individualitzi la 
seva pretensió i faci constar les raons en les que la sustenti (cf. .: Resolució 300/2014)." 
 
Així doncs cal provar per part de la recurrent l’existència del frau de llei, però no n’hi ha prou en 
esmentar alguns indicis que per altra banda són comuns a tot grup empresarial (el control d’una 
empresa sobre les altres), sinó que, tal i com i recorda el Tribunal Administratiu de Contractació 
Pública de la Comunitat de Madrid en la seva Resolució 74/2018, de 14 de març de 2018, “en 
dret cal diferenciar entre indici, evidència i prova. L'indici com a element que presenta alguna 
relació amb la infracció, per si sol no adquireix força probatòria i s'utilitza davant la insuficiència 
o falta de proves directes que permetin concloure l'existència de la conducta il·legal”. 
 
Fa referència la recurrent a la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid de 29 
d'octubre de 2007, per tal d’argumentar que s’han presentat dues ofertes per part de la mateixa 
empresa, però obvia que el cas enjudiciat pel TSJM divergeix considerablement del cas que 
ens ocupa, tant pel que fa al tipus de relació entre les empreses del grup que participen en el 
procediment com perquè es tracta de dues empreses una de les quals va crear l’altra, mentre 
que Arcadi Pla, SA era una empresa que ja operava en el sector amb anterioritat a la seva 
adquisició per part de l'empresa Contratas y Obras Empresa Constructora, SA. A més, tot i que 
en el cas que ara ens ocupa s'ha acreditat que les dues empreses formen part d'un mateix grup 
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empresarial en el que l’empresa matriu és Contratas y Obras Empresa Constructora, SA, el 
recurrent no ha acreditat que en el procediment d'adjudicació a què es refereix el recurs, la 
relació de control entre les empreses hagi influït en el contingut de les ofertes presentades, o 
que la personalitat jurídica de les empreses CPM Construcciones, Pintura y Mantenimientos, 
SAU i Arcadi Pla, S.A sigui inconsistent, o que aquestes empreses siguin una simple façana. 
 
Una vegada aclarit que el control d’una empresa sobre d’altres en un grup empresarial és una 
de les característiques que el defineix, que la recurrent no aporta cap prova que indiqui que en 
el present cas s’hagi produït un frau de llei i que no està prohibit ni en el nostre sistema jurídic 
ni en el de la Unió Europea que dues empreses pertanyents a un grup empresarial presentin 
oferta en un mateix procediment de licitació, el que cal analitzar és si hi ha hagut alguna 
pràctica col·lusòria en el present cas, doncs de ser així ens podríem trobar davant d’una 
infracció greu o molt greu de conformitat amb el que es disposa a l’art. 62 LDC. Per tal 
d’esbrinar-ho en primer lloc cal estar a la definició donada per l’art. 1.1 LDC de la pràctica 
col·lusòria i ho fa en els termes següents: «Es prohibeix tot acord, decisió o recomanació 
col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela, que tingui per objecte, produeixi o 
pugui produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la  competència en tot o part del mercat 
nacional i, en particular, els que consisteixin en: a) La fixació, de manera directa o indirecta, de 
preus o d'altres condicions comercials o de servei. b) La limitació o el control de la producció, la 
distribució, el desenvolupament tècnic o les inversions. c) El repartiment del mercat o de les 
fonts d'aprovisionament. d) L'aplicació, en les relacions comercials o de servei, de condicions 
desiguals per a prestacions equivalents que col·loquin uns competidors en situació 
desavantatjosa davant d'altres. e) La subordinació de la subscripció de contractes a 
l'acceptació de prestacions suplementàries que, per la seva naturalesa o d'acord amb els usos 
de comerç, no guardin relació amb l'objecte de tals contractes ». 
 
La recurrent,  ni en els dos escrits d’al·legacions presentats contra actes de la Mesa de 
contractació ni en el recurs de reposició que és objecte del present informe, al·lega l’existència 
de cap conducta col·lusòria per part de l’adjudicatari del que es dedueix que no n’ha apreciat. 
 
IV.- CONCLUSIONS 
 
Donat que el fet que Contratas y Obras Empresa Constructora, SA tingui el control sobre les 
empreses CPM Construcciones, Pintura y Mantenimientos, SAU i Arcadi Pla, SA, és lògic per 
tractar-se d’un grup empresarial (art. 42.1 Codi Comerç), atès que ni la LCSP ni el Dret de 
l’Unió Europea prohibeix que dues empreses pertanyents a un grup empresarial puguin 
presentar oferta en un mateix procediment de licitació, atès que la recurrent no al·lega 
l’existència de cap pràctica col·lusòria en el present procediment i atès que tampoc ha acreditat 
que la relació de control entre les empreses hagi influït en el contingut de les ofertes 
presentades, o que la personalitat jurídica de les empreses CPM Construcciones, Pintura y 
Mantenimientos, SAU i Arcadi Pla, S.A sigui inconsistent, o que aquestes empreses siguin una 
simple façana, els tècnics que subscriuen proposen a l’òrgan de contractació la desestimació 
del recurs de reposició presentat per Rehac, SA, no essent per tant d’aplicació l’art. 117 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, en no existir cap causa de nul·litat de ple dret en l’acord impugnat. 
 
Aquest és l’informe que emeten els qui subscriuen a Canet de Mar, en la data que figura en la 
signatura electrònica.” 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, 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, cinc abstencions dels regidors Jesús Marín i 
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Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i Marc 
Jiménez Torres, i dos vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i Cristina 
Soler Vílchez: 
 
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per Rehac, SA, en data 17 d’abril 
de 2019 contra l’acord d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres de 
rehabilitació del Teatre Odèon pres pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de 
data 4 d’abril d’enguany, pels motius exposats en l’informe núm. 10/2019 emès per la 
secretària acctal i l’interventor municipals, el contingut literal del qual s’ha transcrit a la 
part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Desestimar la petició de suspensió de l’execució de l’acord impugnat doncs 
no es dona en el present cas cap dels supòsits previstos a l’art. 117.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Rehac, SA, a tots els efectes. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que 
aquest és l’últim recurs a què té dret l’empresa, abans d’anar a la via contenciosa. En 
aquest recurs insisteixen altre cop en els mateixos apartats que ja s’havien desestimat 
a l’al·legació. Així, doncs, amb aquest assumpte l’Ajuntament es reafirma en la seva 
opinió i deixa ben clar que la presentació d’aquest recurs no paralitza les obres. Per 
tant, aquesta obra es tirarà endavant en breu. 
 
3.4. Medi Ambient 
 
La senyora alcaldessa explica que la urgència ve donada perquè els ha arribat la 
resolució de Costes que torna la concessió a l’Ajuntament i volen començar l’expedient 
de concessió de l’explotació al més aviat possible. La urgència queda aprovada per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret 
del Ple municipal. 
 
3.4.1.- CONCESSIÓ D'EXPLOTACIÓ DEL MÒDUL DE SERVEI NÚM. 1 AL 
PASSEIG MARÍTIM DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Mitjançant Ordre Ministerial, de data 3 de març de 2002, la Direcció General de Costes 
va resoldre atorgar a l’Ajuntament de Canet de Mar la concessió per ocupar uns 600 
m2 de béns de domini públic marítimo-terrestre amb destinació a la construcció de 4 
mòduls de servei al passeig marítim de Canet de Mar, per una durada de 15 anys i 
amb finalització prevista el 9 de maig de 2017 (concessió C-1135 de l’expedient 
estatal, CON2010-00818-B de l’expedient autonòmic). En concret, pel que fa al mòdul 
fix número 1, la seva superfície objecte de concessió és de 150 m2, repartits entre 100 
m2 de bloc de servei fix i 50 m2 de terrassa.  
 
Posteriorment, en virtut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 
data 28 de juliol de 2004, es va aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària 
consistent en la construcció dels quatre mòduls de servei, així com el Plec de 
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clàusules administratives particulars per a la subconcessió fins el 9 de maig de 2017 
de l’explotació d’aquestes guinguetes. L’edicte de convocatòria d’aquesta licitació va 
ser publicat en el BOPB núm. 198, de data 18 d’agost de 2004, en el DOGC núm. 
4198, de data 17 d’agost de 2004, i al diari AVUI, del dissabte, 4 de setembre de 2004.  
 
Havent-se presentat només dos licitadors a l’esmentat concurs, el Ple municipal, en 
sessió de data 30 de setembre de 2004, va prendre, entre d’altres, els acords 
d’adjudicació de dos mòduls de servei, en els termes següents: 
 

PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern local de data 28 de juliol de 2004, 
d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la subconcessió de 4 
mòduls de servei al passeig marítim de Canet de Mar, així com d’incoació del 
corresponent expedient de contractació. 
 
SEGON.- Adjudicar la concessió per a l’explotació del mòdul de servei núm. 1, al 
senyor x, amb subjecció al plec de clàusules administratives, particulars i generals i a la 
seva plica, en especial pel que fa a les millores ofertades.  
 
TERCER.- Adjudicar la concessió per a l’explotació del mòdul de servei núm. 2, a 
l’empresa Deimo Llar, SL, amb subjecció al plec de clàusules administratives, 
particulars i generals i a la seva plica, en especial pel que fa a les millores ofertades. 
 

En data 19 d’octubre de 2004 té lloc la signatura dels contractes, entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el senyor xxx, de concessió de l’explotació del mòdul de servei núm. 1, 
del passeig marítim de Canet de Mar, i entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
mercantil Deimo Llar, SL, de concessió de l’explotació del mòdul de servei núm. 2, si 
bé, després que el segon adjudicatari renunciés a la concessió, només es va arribar a 
construir el mòdul de servei núm. 1, amb una superfície de 150 m², dels quals, 100 m² 
corresponen a la edificació tancada del mòdul, i 50 m² a la terrassa. 
 
A la clàusula Onzena del PCAP que acompanya el contracte de concessió de 
l’explotació del mòdul de servei núm. 1, signat en data 19 d’octubre de 2004 entre 
l’Ajuntament de Canet de Mar i el senyor xxx, hi consta el següent: 
 
 Onzena.- Adjudicació i amortització de la inversió. 
 
 (...) 
 

 3. Al finalitzar la concessió el concessionari tindrà dret a ésser indemnitzat en la 
quantitat màxima de 31.725,67 € o aquella menor que resultés de l’adjudicació del 
contracte, d’acord amb els compromisos lliurement contrets per l’adjudicatari. La 
quantitat resultant s’actualitzarà, amb referència 1.1.05, amb la quantitat que resulti 
d’aplicar acumulativament l’increment per IPC estatal a la data de pagament, això és, al 
finalitzar la concessió. Alternativament, l’Ajuntament de Canet de Mar podrà optar entre 
liquidar l’anterior quantitat o bé prorrogar la concessió per una sola vegada i fins un 
màxim de dues temporades estivals més, això és, fins el 30 d’octubre de 2019.” 

 
En el mateix contracte, en relació amb la proposta presentada per l’adjudicatari, es fa 
constar el següent: 
 

III. PROPOSICIÓ: A l’expedient de contractació hi ha la proposta presentada pel Sr. 
xxx, la qual transcrita literalment diu: 



 

 
66 

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

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
“(...) 
 
Ofereixo, per al supòsit de resultar adjudicatari de la concessió del mòdul de servei 
núm. 1 (situat a l’espigó de Canet de Mar), que la indemnització a percebre al finalitzar 
la concessió i d’acord amb la clàusula onzena serà de trenta-un mil set-cents vint-i-cinc 
euros amb seixanta-set cèntims (31.725,67 euros).” 

 
En data 24 de maig de 2010 RE2666, el senyor xxx, adjudicatari de la concessió 
administrativa per a l’explotació del mòdul de servei núm. 1 del passeig marítim de 
Canet de Mar, sol·licita l’autorització per a la transmissió de l’esmentada concessió a 
favor de la mercantil PAUMITO 2010, SL, amb NIF B65345605, transmissió que és 
autoritzada en virtut del Decret núm. 615/2010, de 26 de juliol, de l’Alcaldia. 
 
En data 29 de juliol de 2010, la mercantil PAUMITO 2010, SL diposita a la Tresoreria 
municipal la garantia definitiva, d’acord amb allò previst a la clàusula Catorzena del 
Plec de clàusules, per import de sis mil euros (6.000,00 €). 
 
L’article 2 de la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de 
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, relatiu a la pròrroga de les 
concessions atorgades a l'empara de la normativa anterior, estableix que les 
concessions per a l'ocupació del domini públic marítim-terrestre existents, que hagin 
estat atorgades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, podran ser prorrogades, a 
instància del seu titular. D’acord amb aquesta previsió, el concessionari podrà 
sol·licitar la pròrroga de la concessió de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en tot cas, 
abans que s'extingeixi el termini per al qual va ser concedida i el termini de la pròrroga 
es computarà des de la data de la sol·licitud, amb independència del termini que resti 
per a l'extinció de la concessió que es prorroga. 
 
Així mateix, l’article 172.2 del Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament General de Costes, estableix que el concessionari podrà 
sol·licitar la pròrroga de la concessió des de l'entrada en vigor de la Llei 2/2013, de 29 
de maig i, en tot cas, abans dels sis mesos previs a la data d'extinció del termini per al 
qual va ser inicialment concedida. El termini de la pròrroga es computarà des de la 
data de la seva sol·licitud, amb independència del termini que resti per a l'extinció de la 
concessió que es prorroga. 
 
Per la seva banda, l’art. 100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, disposa que les concessions i autoritzacions demanials, 
s’extingiran, entre d’altres causes, pel venciment del termini. El termini de la concessió 
per la qual s’ha sol·licitat la pròrroga va finir el 9 de maig de 2017, en conseqüència, 
no és possible prorrogar una concessió que ja no existeix doncs s’ha extingit pel 
venciment del seu termini. 
 
En data 14 de febrer de 2017, l'Ajuntament de Canet de Mar presenta sol·licitud de 
pròrroga de la concessió i, en data 15 de maig de 2018, presenta la sol·licitud de 
modificació per renúncia parcial de la superfície de la concessió abans esmentada. 
 
En data 15 de febrer de 2017 RE907, el senyor xxx, actuant com a administrador 
solidari il·limitat de la mercantil PAUMITO 2010, SL, segons consta a l’escriptura 
atorgada a Canet de Mar, en data 12 de març de 2014, davant del senyor Miguel Roca 
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Bermúdez de Castro, notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, presenta la 
sol·licitud de pròrroga de la concessió adjudicada en virtut de l’acord del Ple municipal, 
en sessió de data 30 de setembre de 2004, i que, d’acord amb la clàusula Tercera del 
Plec de clàusules administratives particulars, aprovat en virtut de l’acord adoptat per la 
Junta de Govern Local en sessió de data 28 de juliol de 2004, finalitzava en data 9 de 
maig de 2017. 
 
En data 4 de juny de 2018, a la vista de l'informe d'inspecció de 24 de maig de 2018, 
en el qual es constata que tan sols existeix el bloc de servei número 1, i actualment es 
troba tancat i sense servei de restauració i que les obres corresponents als mòduls 2, 
3 i 4 no s'han dut a terme, amb la qual cosa no s'ha produït cap incidència sobre el 
domini públic, el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat resol acceptar la renúncia parcial de la 
superfície de la concessió presentada en data 15 de maig de 2018 i declarar la 
reducció de la superfície total de la concessió, de 600 m² atorgats inicialment en 
l'Ordre Ministerial de 3 d'abril de 2002, als 150 m² que corresponen al mòdul número 1. 
 
En virtut del Decret núm. 1470/2018, d’11 d’octubre, de l’Alcaldia, es resol, a petició 
del Departament de Costes de la Generalitat, requerir la mercantil PAUMITO 2010, SL, 
la retirada del mòdul de servei fix núm. 1 un seguit d’elements que comporten una 
sobreocupació de la superfície autoritzada. 
 
En virtut del Decret núm. 63/2019, de 16 de gener, de l’Alcaldia, es resol procedir, amb 
el suport de la Brigada municipal d’obres i serveis, a l’execució subsidiària dels treballs 
de retirada dels diversos elements del mòdul fix núm. 1 que comporten una 
sobreocupació de la superfície autoritzada. 
 
En data 12 de febrer de 2019, l’enginyera municipal emet informe en el qual fa constar 
el següent:  
 

Entre els elements que s’havien de retirar hi havia un dipòsit de gas propà, que per 
qüestions de seguretat de gasos liquats del petroli, no el pot retirar la brigada municipal, 
sinó que ho ha de fer l’empresa instal·ladora del mateix. És per això que es va 
contractar a l’empresa PRIMAGAS ENERGIA SAU per a que en fes la retirada. 
 
El cap de la brigada municipal ha presentat la valoració del cost de la retirada dels 
diferents materials, que ascendeix a 1.586,21 €, IVA exclòs, d’acord amb l’informe 
adjunt. 
 
El cost de la retirada del dipòsit de gas propà per part de l’empresa PRIMAGAS 
ENERGIA SAU és de 450 €, IVA exclòs. 

 
En data 12 de març 2019 RE1899, té entrada la resolució del Director General de 
Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de Territori i Sostenibilitat, 
d’atorgament a l’Ajuntament de Canet de Mar de la pròrroga de la concessió 
d’ocupació del domini públic maritimoterrestre, amb un bloc de servei de 150m2 al 
Passeig Marítim de Canet de Mar. 
 
Vista l’acta de recepció de la concessió d’explotació del mòdul de servei núm. 1, de 
data 17 d’abril de 2019, que es transcriu a continuació: 
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“Reunides les persones que al peu d’aquesta acta s’expressen, amb les representacions 
que així mateix es detallen, a l’objecte de procedir a la recepció de les instal·lacions de la 
concessió de referència a dalt esmentada, manifesten que: 
 
1. Es comprova que el mòdul fix núm. 1 es troba construït d’acord amb el “projecte bàsic i 

d’execució de guinguetes al passeig marítim de Canet de Mar”, de l’arquitecta Victòria 
Bassa Garrido, amb registre d’entrada a l’ajuntament núm. 4970, de 22 de setembre de 
2004, i d’acord amb el tècnic presentat per obtenir la llicència ambiental per a 
restaurant-bar, amb visat núm. 297387 de 17 de febrer de 2005, del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

2. Es constata que hi ha desperfectes en l’exterior del mòdul: grafitis a totes les parets i 
portes, vidres amb cops de pedra, portes metàl·liques exteriors amb la part baixa amb 
corrosió i panys trencats, instal·lació elèctrica exterior vandalitzada, sistema d’obertura 
dels porticons de fusta laterals amb corrosió, cops i forats a la façana de la part que 
dóna al passeig marítim que cal reparar. 

3. En relació a l’interior del mòdul, es constata que hi ha hagut una redistribució interior 
que difereix amb el projecte de legalització de l’activitat, i que n’impedeix el seu ús 
immediat: s’han fet dues divisions interiors, s’ha fet un altell no previst i s’ha eliminat la 
barra de bar que hi havia. Seria necessari eliminar aquestes divisions i altell i tornar a 
construir la barra de bar, amb les modificacions de les instal·lacions d’electricitat i aigua 
que siguin pertinents. 

4. Es constata que l’activitat s’ha deixat d’exercir des que va finalitzar la concessió el 9 de 
maig de 2017. No obstant, l’interior del mòdul no es troba en condicions adequades 
d’utilització. A part de la pols acumulada pel temps que ha estat tancat sense funcionar, 
es va deixar menjar, begudes, deixalles, material de decoració, roba, làmpades, etc., 
tant en prestatgeries com al mig dels passos. Tot aquest material s’hauria de retirar i fer 
una neteja general del mòdul. 

5. Caldria donar d’alta els subministraments d’aigua, electricitat i gas propà, fer un repàs 
de la instal·lació elèctrica interior per canviar tots aquells aparells fosos, fer revisió dels 
elements d’extinció d’incendis, comprovar el funcionament de tots els aparells i 
electrodomèstics de la cuina. 

 
Per tant, es formalitza la recepció del mòdul fix núm. 1 esmentat, tenint en compte que 
caldrà una valoració de tots els aspectes esmentats per tal de deixar-lo en condicions 
normals de funcionament.” 

 
Vist l’informe de liquidació de l’enginyera municipal, de data 17 d’abril de 2019, que es 
transcriu a continuació: 

 
“FETS 
 
En data 19 d’octubre de 2004 té lloc la signatura dels contracte, entre l’Ajuntament de 
Canet de Mar i el senyor xxx., de concessió de l’explotació del mòdul de servei núm. 1, 
del passeig marítim de Canet de Mar. Aquesta concessió finalitzava en data 9 de maig 
de 2017. 
 
En virtut del Decret núm. 615/2010, de 26 de juliol, de l’Alcaldia, s’autoritza la 
transmissió de l’esmentada concessió a favor de la mercantil PAUMITO 2010, SL. 
 
En data 17 d’abril de 2019 s’ha signat l’acta de recepció de les construccions i 
instal·lacions de la concessió per a l’explotació del mòdul de servei núm. 1 del passeig 
marítim de Canet de Mar entre l’Ajuntament de Canet de Mar i PAUMITO 2010, SL. 
 
DISPOSICIONS LEGALS 
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- Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs públic 
per a la concessió de l’explotació de 4 mòduls de servei al passeig marítim de 
Canet de Mar. 

 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES 
 
PRIMERA.- La clàusula Tretzena del Plec de clàusules estableix com a obligació del 
concessionari:  
 

“s) conservar les construccions i instal·lacions en perfecte estat de 
funcionament, neteja, higiene, manteniment i conservació, fins que es lliurin les 
instal·lacions a l’Ajuntament de Canet de Mar”. 

 
En l’acta de recepció esmentada es va poder comprovar que l’estat actual del mòdul de 
servei núm. 1 presenta una sèrie de deficiències que n’impedirien el seu funcionament 
de manera immediata. Les seves condicions de neteja, higiene, manteniment i 
conservació no són adequades per a permetre’n la seva utilització. 
 
SEGONA.- El cost de tornar a deixar en perfecte estat de funcionament, neteja, 
higiene, manteniment i conservació les construccions i instal·lacions del mòdul de 
servei núm. 1 s’estima en 21.778,55 €, IVA exclòs, d’acord amb el següent detall: 
 

CAPÍTOL 01 EXTERIORS     

     
NÚM. UT DESCRIPCIÓ AMIDAMENT   

1 m2 
Neteja de pintades i grafitis sobre paraments exteriors, amb 
producte decapant i posterior esbandida amb aigua calenta 138,00 3.963,36 

2 m2 
Envernissat de parament de fusta, al vernís intumescent amb 3 
capes d'acabat , amb la superfície setinada 150,00 1.851,00 

3 m2 

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat 
de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons 
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues 
d'acabat 137,00 1.864,57 

4 m2 

Desmuntatge de vidres, amb mitjans manuals, aplec de materials 
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 30,48 194,77 

5 m2 

Vidre laminar de seguretat , de 5+4 mm de gruix, amb 2 butiral 
transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb 
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC 30,48 1.966,26 

6 u 

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans 
dimensions , de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de 
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 3,00 452,70 

7 u 

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, 
per a un buit d'obra de 160x215 cm, amb bastidor de tub de 
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de 
cop, acabat esmaltat, col·locada 1,00 303,68 

8 u 

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a 
un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, 
acabat esmaltat, col·locada 1,00 184,43 

9 PA Repassar instal·lació elèctrica exterior vandalitzada 1,00 450,00 

10 PA Repassar sistemes d'obertura de les portes exteriors 1,00 750,00 

    TOTAL CAPÍTOL 01   11.980,77 
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CAPÍTOL 02 INTERIOR     

     
NÚM. UT DESCRIPCIÓ AMIDAMENT   

1 m2 
Enderroc d'envà interior, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 48,38 283,51 

2 m2 

Enderroc d'altell, incloent paviment, entrebigat, bigueta de fusta, 
escala cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 14,50 532,30 

3 m3 Recollida de material per llençar acumulat a l'interior del mòdul 20,00 404,20 

4 m3 

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, 
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 45,15 229,37 

5 m3 Deposició controlada a dipòsit  45,15 1.456,15 

6 PA 

Construcció de barra de bar amb taulell de granet a escollint, 
incloent tot el material necessari d'obra i instal·lacions elèctriques i 
d’aigua 1,00 2.000,00 

7 PA Revisió instal·lació elèctrica interior 1,00 800,00 

8 PA Revisió instal·lació incendis 1,00 100,00 

    TOTAL CAPÍTOL 02   5.805,53 

      
CAPÍTOL 03 ALTRES     

      
NÚM. UT DESCRIPCIÓ AMIDAMENT   

1 PA Neteja general 1,00 500,00 

2 m2 Aplicació de raticida a l'interior d'edificis 150,00 15,00 

    TOTAL CAPÍTOL 03   515,00 

     
    PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL :    18.301,30 

     

  Benefici industrial (6%)  1.098,08 

  Despeses generals (13%)  2.379,17 

     
    PRESSUPOST TOTAL SENSE IVA   21.778,55 

 
TERCERA.- Per tal de posar en servei el mòdul caldrà donar d’alta els 
subministraments d’electricitat, aigua i gas propà. Aquestes altes les haurà de fer el nou 
concessionari, i caldrà tenir-ho en compte en el plec de clàusules. 
 
En relació al subministrament d’aigua, cal deixar constància que el concessionari té un 
deute amb l’empresa concessionària del servei municipal d’aigua (SOREA) de 153,60 
€, i que el servei es va donar de baixa per falta de pagament el 5 de juny de 2018.  
 
QUARTA.- A part de les actuacions esmentades en l’apartat anterior, s’han observat 
una sèrie d’instal·lacions existents a l’establiment que no són obligatòries ni 
imprescindibles per al seu funcionament, però que cal esmentar que existeixen el 
mòdul. Es proposa no desmuntar-ho, i que el nou explotador del servei valori si en vol 
fer l’actualització, reparació, substitució o eliminació. Caldrà, doncs preveure-ho al plec 
de clàusules corresponent. Es tracta de les instal·lacions següents: 
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- Servei d’alarma i videovigilància. 
- Aparell d’aire condicionat. 

 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, caldria tenir en compte que és 
necessari realitzar una inversió de 21.778,55 €, IVA exclòs, per tal de deixar en 
condicions de funcionament el mòdul de servei núm. 1 del passeig marítim de Canet de 
Mar, tal com establia la clàusula tretzena, s), del Plec de Clàusules, així com que hi ha 
un deute de 153,60 €, IVA inclòs, en el servei municipal d’aigua. 
 
Tot el qual s’informa perquè es procedeixi segons superior criteri.” 

 
La quantitat resultant de l’actualització, amb referència 1 de gener de 2005, aplicant 
acumulativament l’increment per IPC estatal a la data de pagament, és la següent: 
 

Renda inicial Renda actualitzada Taxa de variació 

31.725,67 € 40.101,25 € 26,4 % 

 
En virtut de les atribucions que l'article 22.1. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’acorda per quinze 
vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet 
Bayer, Raquel Serra Lerga, Sílvia Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas 
Martínez, M. Àngels Isart Falceto, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet 
Rovira, Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther 
Agulló Renau i Marc Jiménez Torres i dues abstencions dels regidors Toni Romero 
Carbonell i Cristina Soler Vílchez: 
 
Primer.- Desestimar la sol·licitud de pròrroga de la concessió d’explotació del mòdul 
de servei núm. 1 al Passeig Marítim de Canet de Mar, presentada pel senyor xxx, 
actuant com a administrador solidari il·limitat de la mercantil PAUMITO 2010, SL, en 
data 15 de febrer de 2017 RE907, en no ésser possible prorrogar una concessió que 
no existeix doncs s’ha extingit pel compliment del seu termini. 
 
Segon.- Recepcionar la concessió d’explotació del mòdul de servei núm. 1 al Passeig 
Marítim de Canet de Mar, d’acord amb el contingut de l’acta de recepció de data 17 
d’abril de 2019. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la liquidació del contracte de concessió, d’acord amb el 
detall següent: 
 

Indemnització prevista en el contracte de concessió actualitzada 40.101,25 € 
Valoració de deficiències (IVA inclòs) - 26.352,05 € 
Cost execució subsidiària   
 - Treballs brigada - 1.586,21 € 
 - Retirada dipòsit gas propà (IVA inclòs) - 544,50 € 
TOTAL  11.618,48 € 

 
Aquest import haurà de ser abonat a PAUMITO 2010, SL per aquell que resulti 
adjudicatari del concurs públic a realitzar per a la concessió del nou contracte 
d’explotació del mòdul de servei fix al passeig marítim de Canet de Mar. 
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Quart.- Atorgar un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils a la mercantil PAUMITO 2010, 
SL, per tal que pugui formular al·legacions i aportar la documentació que tingui per 
convenient. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord als Serveis Econòmics municipals.  
 
El senyor Josep M. Masvidal Serra, tinent d’alcalde de Medi Ambient i Agricultura, 
explica que a l’últim Ple es va aprovar l’acceptació de la pròrroga d’aquesta concessió, 
però a aquestes alçades d’any la guingueta continua tancada i no volen que a l’estiu 
també ho estigui. Com s’ha pogut comprovar, Serveis Tècnics i Serveis Jurídics tenien 
molts temes per preparar d’urgència i van comunicar que ho intentarien tenir a punt, i 
aquest matí ha hagut de  córrer per poder signar la proposta i tenir-la acabada per avui 
mateix. Li ha anat molt malament haver de córrer tant, però se n’ha alegrat perquè 
considera que fa massa temps que aquesta guingueta està tancada i calia posar-hi 
remei. El primer pas abans de fer la licitació és resoldre aquesta desestimació i això és 
el que presenten avui. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal de la CUP, demana que 
expliquin més profundament l’assumpte, ja que no han tingut prou temps per estudiar-
lo. Pel que ha entès, es pensava que també votaven la concessió de l’explotació 
d’aquesta guingueta. 
 
El senyor Masvidal explica que el que es vota avui és la desestimació de les 
al·legacions i la liquidació de la concessió. La licitació no es pot dur a terme sense 
aquest pas previ. Aquesta licitació es farà un cop aprovada aquesta desestimació. 
 
3.5. Secretaria  
 
La senyora alcaldessa explica que el grup municipal de la CUP ha presentat aquesta 
moció per urgència, ja que s’ha fet fora dels terminis que estableix el ROM. La 
urgència s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
3.5.1.- PER UNA TRIBUTACIÓ MUNICIPAL JUSTA 
 
Es fa constar que en data 26 de març de 2019, amb número d’entrada al registre 
2019/2435, el grup municipal de la CUP va presentar la moció que es transcriu a 
continuació: 

 
3.5.1.- PER UNA TRIBUTACIÓ MUNICIPAL JUSTA 

 
Canet  de Mar és una vila d’àmplia tradició republicana i també amb experiències 
d’integració de col·lectius de diferents orígens i creences. 
 
Amb l’ànim de preservar aquesta riquesa social i immaterial, cal evitar qualsevol 
situació de privilegi que una confessió pugui tenir sobre les altres, atès que de 
mantenir-se així s’incorreria en discriminació per motius religiosos. 
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En aquest aspecte l’Estat espanyol, sota el marc jurídic del qual ens trobem 
contra la voluntat del poble català, imposa un llast legislatiu amb el concordat del 
Vaticà del 3 de gener de 1979 pel qual atorga certs privilegis a l’església catòlica, 
malgrat que això contradiu els principis de laïcitat i aconfessionalitat de l’Estat 
reconeguts en la seva pròpia constitució. 
 
Entre aquests privilegis hi ha fins ara l’exempció del cobrament de l’IBI i altres 
tributs municipals a aquesta confessió, segons una interpretació determinada de 
l’article 62 de la Llei reguladora d’hisendes locals. 
 
Tanmateix existeix jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
que, en la seva sentència de 27 de juny de 2017, C-74/2016 va dictaminar: 
 

“Les exempcions fiscals que s’atorguen a l’Església poden constituir ajudes 
estatals prohibides si s’atorguen a activitats econòmiques i en la mesura 
que s’atorguin respecte a aquestes activitats” 

 
Per tant, entenent que les activitats econòmiques que no pertanyin etrictament al 
culte religiós estan subjectes a tributació, cal començar a aplicar aquesta 
interpretació tributària al més aviat possible, especialment en un moment en què 
l’Ajuntament ha fet una forta inversió per tal que l’activitat cultural a Canet deixi 
de dependre d’un espai de l’església, com era el cas del Centru, futura sala 
petita de l’Odèon. 
 
Malgrat els arguments jurídics esgrimits, per aquest grup municipal i per a la 
societat canetenca no es tracta d’un criteri jurídic, sinó d’equanimitat, d’autèntica 
laïcitat i de trencament amb un passat en què l’església catòlica ha condicionat la 
política catalana, no sempre a favor de l’interès general. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Poble Actiu insta al Ple a: 
 
PRIMER.- Demanar requeriments a l’església catòlica per aclarir l’ús que fa de 
les seves propietats al terme municipal de Canet de Mar, per percentatges 
segons superfície, de manera que es pugui ponderar segons els criteris de 
cobrament dels tributs municipals corresponents. 
 
SEGON.- Procedir a executar les obligacions tributàries corresponents de tots 
aquells espais no destinats al culte i que, per tant, no estan exempts del 
cobrament de tributs segons la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea del 27 de juny de 2017, C-74/2016. 

 
En compliment del que disposa l’article 17 del Reglament orgànic municipal, procedeix 
sotmetre-la a votació del Ple a la propera sessió que se celebri. 
 
El senyor Marc Jiménez Torres, portaveu del grup municipal llegeix la moció. 
 
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal del PDeCAT, explica 
que el fet que l’església catòlica acabi pagant els tributs que li corresponen per les 
seves propietats, creu que en un futur pròxim arribarà. Ara bé, com sempre, la CUP 
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vesteix les mocions d’una pompositat exagerada. No és que no estiguin d’acord amb el 
fons de la proposta, però parlar, per exemple, de la tradició republicana del poble de 
Canet considera que és exagerat. Explica l’església té privilegis, és ben cert, però no 
s’ha d’oblidar que l’església en general també fa una funció social i ajuda a força gent. 
Per tant, el seu grup està d’acord amb el fons de la moció, que creuen que tard o 
d’hora arribarà, però no amb la manera com ho han vestit. Per aquest motiu el seu 
grup municipal s’abstindrà. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs 
Independents, explica que el seu grup municipal no té cap intenció de dur la contrària 
a cap dictamen de la Unió Europea, ni de voler discriminar per motius religiosos ni de 
no ser equànimes socialment, però la mateixa moció ho explica. El marc jurídic és el 
que és i la Llei reguladora de les hisendes locals estableix el que estableix, per tant, 
com que no volen anar en contra d’aquesta Llei votaran en contra de la moció. Tot i 
així, vol fer dos comentaris, la interpretació que fa el senyor Jiménez de la compra del 
centre parroquial és molt sui generi i no s’ajusta al que és la realitat i, en segon lloc, el 
judici de valor que fa el senyor Jiménez que l’església catòlica ha condicionat la 
política catalana; creu que és un judici de valor bastant arriscat perquè és molt genèric. 
Tot i així, la raó per la qual hi votaran en contra és per una qüestió legal i jurídica. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor del grup municipal d’ERC, explica que 
s’abstindrà en la votació perquè considera que hi ha coses que no s’han de debatre 
aquí, sinó que s’ha de fer en un parlament. Hi pot estar d’acord, però considera que no 
és el lloc adient de debatre. 
 
En primera votació, es produeix un empat a sis vots a favor dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, M. Assumpta Revoltós Vaquer, 
Raquel Serra Lerga i Marc Jiménez Torres, sis vots en contra dels regidors Pere Xirau 
i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart Falceto, Toni Romero Carbonell, 
Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata i cinc abstencions dels regidors Jesús 
Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló Renau i 
Quirze Planet Rovira. 
 
En segona votació, el Ple municipal rebutja la moció per deu vots en contra dels 
regidors Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther 
Agulló Renau, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart 
Falceto, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Sílvia Tamayo Mata, sis vots a 
favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, 
M. Assumpta Revoltós Vaquer, Raquel Serra Lerga i Marc Jiménez Torres, i una 
abstenció del regidor Quirze Planet Rovira. 
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES 
 
1.- Subvencions a les entitats esportives 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, pregunta a 
l’Àrea d’Esports que expliqui quina és la situació de l’expedient de les subvencions a 
les entitats esportives, ja que saben que en alguns casos no les han cobrat, mentre 
que les subvencions d’altres àrees sí que s’han cobrat. 
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde d’Esports i adjunta a Comunicació, 
explica que aquesta situació de no pagament de les subvencions a les entitats no 
només passa amb l’Àrea d’Esports. En aquests moments, s’està treballant la segona 
part del pagament de les subvencions de l’any 2018 de totes les àrees, i creu recordar 
que l’única excepció és l’Àrea de Promoció Econòmica que ja s’han atorgat. A tot el 
govern li sap greu que a aquestes alçades de l’any encara no s’hagin pogut fer els 
pagaments d’aquesta segona part de les subvencions, però també és veritat que tant 
des de les àrees, com des de Serveis Econòmics i Secretaria s’està fent un gran 
esforç perquè es pugui resoldre aquest problema com a màxim en tres setmanes de 
temps. Un cop fet aquest segon pagament, en breu es començaran a preparar les 
subvencions de l‘any 2019. 
 
2.- Panells publicitaris lluminosos a la via pública 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que al 
mes de desembre, amb força publicitat, es va fer com un anunci per part de la 
Regidoria de Participació Ciutadana, que s’instal·larien uns panells publicitaris 
lluminosos que informarien la població de diferents esdeveniments. Han passat uns 
quants mesos i no els han vist. Pregunta si finalment els instal·laran. També vol 
manifestar que si, finalment s’instal·len també seria interessant posar-los no només a 
la part baixa del poble, sinó una mica repartits. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Participació Ciutadana, Igualtat i 
Noves Tecnologies, explica que al mes de novembre de l’any 2018 es va fer una 
modificació de crèdit per instal·lar panells informatius on les entitats poguessin posar 
informació, a través d’una app. El problema va ser que es va publicar aquesta 
modificació amb poc temps per tirar endavant el projecte. Ara, un cop tancat el 
pressupost del 2018, s’ha parlat de podre utilitzar una part del romanent per tirar 
endavant els projectes que van quedar pendents a finals d’any. Per altra banda, el 
senyor Romero té raó i no només pensen que aquests tipus de panells informatius 
calen a la part baixa del poble, sinó que també caldria col·locar-ne per altres llocs. 
 
3.- Problemes amb els desguassos del carrer Sant Joan 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, explica 
que els ha arribat la preocupació d’uns veïns del carrer Sant Joan respecte als 
desguassos que van al carrer, que provoquen molèsties i deteriorament en les 
infraestructures tant municipals com particulars. Els consta que han entrat alguna 
instància per aquest problema i pregunta si tenen previst donar alguna solució a 
aquesta situació. 
 
El senyor Quirze Planet Rovira, regidor delegat d’Obres i Serveis, explica que al carrer 
Sant Joan no hi ha problemes de clavegueram. Explica que ha tingut diferents 
entrevistes amb el veí que es queixa d’aquestes humitats i, fins i tot, va anar a veure 
quin problema tenia. Prèviament, ja s’hi havia desplaçat el tècnic de disciplina 
urbanística i va fer el seu informe. El problema que hi ha en aquesta zona, segons els 
tècnics, ve donat perquè les cases que donen al torrent de Lledoners queden a un 
nivell més baix que el carrer Sant Joan, la qual cosa fa que tinguin humitats provinents 
d’aquest carrer. Aquest problema té una solució molt difícil. 
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El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Educació, explica que des 
de la seva Àrea també van atendre aquests propietaris i per descartar que fos un 
problema que depengués de l’Ajuntament, van portar-hi la maquinària adequada per 
fer una prospecció i mirar si hi havia algun punt de les canalitzacions públiques que 
estigués escardat i provoqués aquest problema de filtracions. Van poder comprovar, 
però, que no era així. Per tant, es tracta d’un problema d’aïllament intern del mateix 
edifici. 
 
La senyora alcaldessa explica que des d’Alcaldia també se’ls va rebre i un cop 
canalitzat el problema des de la brigada i des d’Urbanisme, van decidir que des de la 
Policia Local es recordaria a la resta de veïns de l’horari en què està permès llençar 
aigua a la via pública, per intentar evitar que hi hagi més humitat. De tota manera, la 
seva intenció o, espera, dels que continuïn a govern, és anar arreglant mica en mica 
tots aquests carrers. Quan sigui el moment d’arreglar aquest carrer, el que s’hauria de 
fer és canviar la pendent i, si tot i així, la humitat persistís, entendrien que prové de 
sota. 
 
4.- Subvencions de l’IBI 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, es dirigeix 
al senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, per fer-li unes 
quantes preguntes. La primera té relació amb les subvencions de l’IBI de l’any 2018, si 
ja s’han abonat als beneficiaris i si no s’ha fet, que expliqui quins són els motius pels 
quals encara no s’ha fet aquest abonament. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que li 
demana dates que no li pot dir, però que en breu es concretaran, més que res perquè, 
i el senyor Gregori ho sap de sobres, Intervenció és el cedàs per on passa tot, i el Ple 
d’avui n’és una bona prova, amb els diferents punts d’urgència que s’han presentat. Li 
demana que el deixi parlar amb el senyor interventor i, així li podrà donar una 
informació del tot veraç. 
 
El senyor Gregori comenta que ell ha preguntat per quins motius no s’ha fet efectiu el 
pagament d’aquestes subvencions. 
 
El senyor Xirau comenta que en el seu moment ja van explicar que aquest any 
aquesta subvenció es tramitaria a través de la Regidoria de Benestar Social, Gent 
Gran i Règim Intern, perquè entenien que era més lògic que fos així. També va 
explicar que hi va haver un problema amb l’autorització i aquest problema, sumat al fet 
que era el primer cop que es tramitava des d’aquesta Àrea i la càrrega de treball de 
Serveis Econòmics ha provocat que el pagament s’hagi endarrerit. 
 
El senyor Gregori insisteix en el fet que aquestes subvencions de l‘IBI van destinades 
a persones que tenen problemes econòmics i no es poden esperar, ja que el primer de 
maig ja rebran el primer pagament d’aquest impost per a l’any 2019 i encara no han 
pogut rebre la subvenció del 2018. Creu que s’hauria de tenir una mica de sensibilitat 
en aquest tema. 
 
El senyor Xirau explica que el senyor Gregori té raó i li ha dit i reconegut que així és, 
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però la realitat malauradament s’imposa. 
 
5.- Aprovació del compte general de l’any 2017 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal del PDeCAT, torna a 
dirigir-se al senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, i li 
pregunta quan tenen prevista l’aprovació del compte general de l’any 2017 per la 
Comissió de Comptes i, posteriorment, pel Ple. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde d’Hisenda i Cultura, explica que, com 
ja ha dit a la pregunta anterior, Serveis Econòmics va molt carregat de feina i quan 
pugui li concretaran les dates. 
 
Un cop acabada la intervenció del senyor Xirau, la senyora alcaldessa recorda que el 
12 de juny d’enguany es farà la sessió del Ple municipal de tancament d’actes. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:58 hores de 
tot el que jo com a secretària accidental certifico. 
 
La secretària accidental     L’alcaldessa  
   
 


