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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 4 D’ABRIL DE
2013
Caràcter: ordinari
Hora que comença: 20.35 hores
Hora que acaba: 00.10 hores
Lloc: Sala de Plens
PRESIDEIX
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde
HI ASSISTEIXEN
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern
Segon tinent d’alcalde: Antoni Romero Carbonell
Tercer tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau
Cinquena tinenta d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà
Manel Almellones Conesa
Àngel López Solà
Josep M. Masvidal Serra
Pere Xirau Espàrrech
Blanca Arbell Brugarola
Ivan Aranda Mena
Lluís Llovet Bayer
Sílvia Tamayo Mata
Víctor Cerveto Hernández
Jordi Planet Rovira
N’EXCUSA L’ASSISTÈNCIA
Coia Tenas Martínez
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix Daniel Martín
Enrique, interventor municipal.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de
data 04.04.13
2. Donar compte de l’informe sobre l’acompliment dels terminis de pagament
de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme Autònom
Ràdio Canet pagades entre l’1 de gener i el 31 de març de 2013
3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon
semestre de 2012
4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012
5. Reconeixement extrajudicial de crèdits exercici 2012
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6. Ratificació de Decret de l’Alcaldia número 551/2013, de 9 de maig, de no
admissió d’una sol·licitud de Sorea per a unes noves tarifes
7. Aprovació liquidació compte explotació escola bressol municipal curs 20112012
8. Aprovació licitació contracte escola bressol municipal
9. Aprovació tarifes casal d’estiu escola bressol municipal
10. Autorització canvi titularitat participacions socials concessionària
equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs
11. Aprovació modificació estatuts Fundació Guillem Mas
12. Autorització per a la formalització d’una operació de finançament i per a una
contractació per part de la Fundació Guillem Mas
13. Aprovació modificació Ordenança fiscal número 5
14. Aprovació modificació Ordenança fiscal número 30
15. Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no
sedentària de Canet de Mar
16. Aprovació delegació de competències a favor del Consell Comarcal del
Maresme per a la gestió de la contractació conjunta del servei
d’assessorament en mobilitat internacional per a joves
17. Aprovació borsa d’hores Policia Local
18. Moció presentada pels grups municipals de CiU, UMdC i ERC per demanar
la supressió de la Delegació i les Subdelegacions del Govern espanyol a
Catalunya
19. Moció presentada pels grups municipals de CiU, EMdC i ERC sobre la
sobirania fiscal de Catalunya
20. Moció presentada pels grups municipals de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP
sobre la violència sexual contra les dones i especialment les dones
manifestants a Egipte
21. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal i excusa l’assistència de la regidora
del grup municipal d’ERC, la senyora Coia Tenas Martínez, que per un problema
familiar no ha pogut assistir a aquesta sessió.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
MUNICIPAL DE DATA 04.04.13
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquesta acta. Cap regidor
en fa i, per tant s’aprova per unanimitat dels setze membres presents dels disset que
integren el nombre de dret del Ple municipal.
2. DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS
DE PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I
L’ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET PAGADES ENTRE L’1 DE GENER DE
2013 I EL 31 DE MARÇ DE 2013
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal, de data 21 de maig, sobre
l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet
de Mar i ’Organisme Autònom Ràdio Canet pagades entre l’1 de gener de 2013 i el 31
de març de 2013, el qual es transcriu a continuació:
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“INFORME SOBRE L’ACOMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I L’ORGANISME
AUTONOM RÀDIO CANET PAGADES ENTRE L’1 DE GENER DE 2013 I EL 31 DE
MARÇ DE 2013
La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, estableix les procediments a seguir per a reduir els terminis de pagament
als proveïdors i fixa noves mesures de seguiment per a la consecució d’aquesta
finalitat.
NORMATIVA APLICABLE
L’article 3.1 de la llei abans esmentada, que modifica la llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, estableix: “L’administració tindrà l’obligació d’abonar el
preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o
dels corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del
contracte...”.
Aquest termini de trenta dies s’ha d’aplicar a partir de l’1 de gener de 2013. Fins
aquesta data s’estableixen terminis transitoris pels anys 2010, 2011 i 2012. El termini
establert pels pagaments realitzats des de l’entrada en vigor de la llei, 7 de juliol, fins el
31 de desembre de 2010, és de cinquanta-cinc dies. Entre l’1 de gener de 2011, i fins
el 31 de desembre de 2011, el termini es de cinquanta dies. Entre l’1 de gener de
2012, i fins el 31 de desembre de 2012, el termini es de quaranta dies.
Per la seva banda, l’article 4.3 preveu: “Els Tresorers o, en el seu defecte, els
Interventors de les Corporacions Locals elaboraran trimestralment un informe sobre
l’acompliment dels terminis previstos en questa llei per al pagament de les obligacions
de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantitat global de les
obligacions pendents en las s’estigui incomplint el termini”.
Amb posterioritat a l’aprovació de la l’esmentada Llei, el Ministeri va emetre una guia
d’elaboració d’aquests informes trimestrals a remetre, on especificava quina informació
s’ha de subministrar en cadascun d’aquests informes i quines són les formules a
aplicar per obtenir les diferents ràtios de períodes mitjans que es recullen en aquest
informe.
Per altra banda, al juny de 2011 es va publicar al DOGC la resolució ECO/1406/2011,
d’1 de juny, per la que es modificaven els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. En aquesta
resolució s’estableix que les entitats locals tenen l’obligació de remetre a Tutela
Financera informació relativa a la Llei de la lluita contra la morositat, fixant els termes
d’aquesta petició d’informació.
OBJECTE I ABAST DE L’INFORME
D’acord amb el previst a l’article quart de la llei 15/2010, l’objecte d’aquest informe és
determinar l’acompliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
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de Canet de Mar i l’Organisme Autònom Ràdio Canet, pagades durant el període
comprés, entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de març de 2013.
També s’informa del nombre i import total de les obligacions pendents de pagament en
les que s’estigui incomplint el termini.
PROCEDIMENT
Les dades que consten en els documents annexos s’obtenen del sistema de
comptabilitat, “Sicalwin”, de l’Ajuntament de Canet de Mar, en base als justificants
registrats:




Factures registrades.
Certificacions d’obra.
Abonaments.

Els terminis de pagament s’han calculat per diferència entre els dies transcorreguts
entre la data del registre de factures i la data de pagament als proveïdors, d’acord amb
les dades que consten en el sistema de comptabilitat.
La data del registre de factures correspon a la data d’enregistrament comptable de
l’obligació derivada de la factura o document equivalent de l’Ajuntament de Canet de
Mar.
La data de pagament correspon a la data de presentació a les entitats financeres de
les ordres de transferències als comptes corrents designats pels proveïdors.
També s’ha calculat el promig de dies de pagament de les factures pagades durant el
període comprés, entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de març de 2013.
INFORMO
Primer.- S’adjunten els quadres del primer trimestre del 2013, referents als models
aprovats, corresponents a l’Ajuntament de Canet de Mar:





Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el període.
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.

Segon.- S’adjunten els quadres del primer trimestre del 2013, referents als models
aprovats, corresponents a l’Organisme Autònom Ràdio Canet:





Pagaments realitzats en el trimestre.
Interessos de demora pagats en el període.
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre.
Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació.
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Tercer.- Donar compte d’aquest informe al Ple municipal en la propera sessió que es
faci.”
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada del següent
acord que s’ha sotmès a informació del Ple municipal:
ÚNIC.- Donar compte al Ple municipal de l’informe de l’interventor sobre l’acompliment
dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar i
l’Organisme Autònom Ràdio Canet pagades entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de març
de 2013.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que en compliment de la normativa vigent es dóna compte del termini mitjà de
pagament de les factures als proveïdors durant el primer trimestre d’aquest any.
L’informe d’Intervenció explica que aquest termini és de trenta dies. Els informes dels
últims trimestres ja deixaven entreveure que s’assoliria el pagament a trenta dies, tal i
com és preceptiu i estableix la normativa vigent. No cal dir que aquest fet és molt
positiu per a les empreses proveïdores de l’Administració local, ja que els permet
augmentar la liquiditat, disminuir la dependència del finançament extern i una
optimització dels costos.
3. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ
CORRESPONENT AL SEGON SEMESTRE DE 2012

DEL

PRESSUPOST

1. Identificació de l’assumpte
Donació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Canet de
Mar, corresponent al segon semestre de l’exercici 2012.
2. Fonaments de dret
a) L’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, disposa que la intervenció remetrà al ple,
per conducte de la seva presidència, informació sobre l’execució dels pressupostos i
del moviment de la tresoreria en els terminis i amb la periodicitat que el ple estableixi.
b) La base 60 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici del 2012
estableix que la intervenció remetrà al ple de l’ajuntament pel conducte de la
presidència, informació de l’execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria
per operacions pressupostàries i no pressupostàries i de la seva situació.
c) La regla 106 de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local estableix que el contingut de la
informació contindrà dades relatives a:




L’execució del pressupost de despeses corrent.
L’execució del pressupost d’ingressos de l’exercici corrent.
Els moviments i la situació de la tresoreria.
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La informació sobre l’execució del pressupost de despeses corrent posarà de manifest
per a cada partida pressupostària, al menys, l’import corresponent a:





Crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius.
Despeses compromeses.
Obligacions reconegudes netes.
Pagaments realitzats.

Així mateix es farà constar el percentatge que representen: les despeses
compromeses respecte als crèdits definitius, les obligacions reconegudes netes
respecte als crèdits definitius i els pagaments realitzats respecte a les obligacions
reconegudes netes.
La informació sobre l’execució del pressupost d’ingressos corrent posarà de manifest
per a cada aplicació pressupostària, al menys l’import corresponent a:




Les previsions inicials, modificacions i previsions definitives.
Els drets reconeguts nets.
La recaptació neta.

Així mateix es farà constar el percentatge que representen: els drets reconeguts nets
respecte a les previsions definitives i la recaptació neta respecte als drets reconeguts
nets.
La informació sobre els moviments i la situació de la tresoreria posarà de manifest, al
menys, els cobraments i pagaments realitzats durant el període a que es refereix la
informació, així com les existències en la tresoreria al principi i al final de cada període.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada de l’acord
següent que s’ha sotmès a informació del Ple municipal:
ÚNIC.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost de l’ajuntament de Canet
de Mar corresponent al segon semestre de l’exercici 2012, d’acord amb els annexos
que s’adjunten aquest document, el detall dels quals està en l’expedient.
ANNEXOS




Estats d’execució del pressupost d’ingressos a 30 de desembre de 2012 de
l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Ràdio Canet.
Estats d’execució del pressupost de despeses a 30 de desembre de 2012 de
l’Ajuntament i l’Organisme Autònom Ràdio Canet.
Actes d’arqueig a 30 de desembre de 2012 de l’Ajuntament i l’Organisme
Autònom Ràdio Canet.

El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que aquest punt està relacionat amb el número 4 en el qual es dóna compte de la
liquidació del pressupost. Per tant, en aquesta explicació es referirà als dos punts. El
resultat pressupostari corresponent a l’exercici 2012 es tanca amb un import positiu de
3,1 milions d’euros. Això és degut a un superàvit de les operacions corrents, que són
els ingressos menys les despeses, per import de 2 milions d’euros i un saldo positiu de
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les operacions financeres, préstecs rebuts menys retorn de préstecs i càrrega
financera, per import d’1.100.000 euros. Per tant, una part important del superàvit ve
produït per les operacions corrents i això és el resultat, per una part, del control de la
despesa que s’ha dut a terme en totes les àrees de l’Ajuntament, tenint en compte
també la supressió de la paga extra del personal, i per altra, de la prudència
pressupostària quant a la previsió d’ingressos. Com a conseqüència del resultat
pressupostari, el romanent de tresoreria dóna un import positiu de 61.000 euros. Cal
recordar que es ve d’un romanent negatiu a l’any 2010 de 3.400.000 euros, i al 2011
de 2.600.000 euros. És necessari mencionar que per assolir aquest romanent positiu
s’ha de valorar l’esforç fiscal que ha fet el ciutadà sobretot en l’increment que ha sofert
de l’IBI. Sense aquesta aportació ciutadana, la solució hauria estat molt més
complicada. Cal recordar també, que l’actual govern municipal ha hagut de gestionar
un dèficit de 3.400.000 euros produïts per serveis de l’any 2010 i anys anteriors que no
es van poder pagar. Una vegada solucionada aquesta situació, el compromís és de
reduir la pressió fiscal i congelar, en primera instància, els impostos. Una magnitud
també a tenir en compte és l’estalvi net que reflecteix la capacitat de retorn dels
préstecs. No n’hi ha prou a tenir un romanent de tresoreria positiu, sinó que també
s’han de poder tornar els deutes. En aquest exercici, l’estalvi net assoleix una xifra de
600.000 euros. A l’any 2011 i els anys anteriors va ser negatiu, cosa que volia dir que
no es podien pagar els proveïdors. Un altre punt important de l’informe és el que fa
referència a la comparació de l’execució del pressupost amb les magnituds previstes
pel pla de sanejament i el pla d’ajust de 31 de desembre de 2012. És rellevant la
magnitud del resultat corrent, que és la diferència entre els mesos corrents i les
despeses corrents, que en el pla de sanejament es preveia per un import de 1.700.000
euros i que en realitat ha estat de 2.100.000 euros, i per tant reflecteix una gestió
positiva. La ràtio d’endeutament és superior al previst, però en canvi l’estalvi net és
superior. Aquestes magnituds en la pràctica es compensen, ja que si es redueix
l’estalvi net pel retorn de préstecs, la ràtio d’endeutament també es reduirà. Resumint,
creu que l’Ajuntament es troba en una situació econòmica que es pot qualificar com a
situació positiva. I això ha estat possible, en primer lloc, per l’esforç fiscal del ciutadà,
en segon lloc, pel control de la despesa que ha fet cadascuna de les àrees de
l’Ajuntament, i en tercer lloc per l’actitud en la gestió del mateix govern municipal.
El senyor l’alcalde incideix en l’esforç que ha fet el ciutadà aquest any per complir amb
les seves obligacions impositives. Explica que estem a un 92% de cobrament
d’impostos, la qual cosa explica que el ciutadà, malgrat el moment que s’està vivint, és
conscient de la situació i està complint amb les obligacions.
4. DONACIÓ COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2012
L’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix:
De la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost
general i dels estats financers de les societats mercantils depenent de l’entitat,
una vegada realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la
primera sessió que es dugui a terme.
Vist i trobat conforme el Decret de l’Alcaldia número 231/2013, de 28 de març,
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar
corresponent a l’exercici 2012, el qual es transcriu a continuació:
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“DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 231/2013 de data 28 de febrer de 2013
ASSUMPTE
Liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Canet i de
l’OA Ràdio Canet.
RELACIÓ DE FETS
Per acord de Ple de data 25 d’octubre de 2011, fou aprovat inicialment el Pressupost
Municipal de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’OA Ràdio Canet.
Posteriorment, un cop resoltes les al·legacions formulades, fou aprovat definitivament
el mateix en data 23 de desembre de 2011 i publicat al BOPB en data 30 de desembre
de 2011.
En aquest sentit, formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de
2012 de l’Ajuntament de Canet i de l’OA Ràdio Canet, amb els següents resultats:
“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent
INFORME PRECEPTIU DE LA INTERVENCIÓ DE FONS RELATIU A LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012 DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I
L’ORGANISME AUTONOM RADIO CANET
OBJECTE DE L’INFORME
Aquest informe té caràcter preceptiu i s’emet en compliment del que disposen l’article
191 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 90 del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol VI del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals en matèria pressupostària.
L’objecte del present informe és la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet
de Mar i l’Organisme Autònom Radio Canet corresponent a l’exercici 2012.
LEGISLACIÓ APLICABLE


Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària.



Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.



Text refós 2/2004, de 5 de març, de la llei reguladora de les hisendes locals:
o Article 191: Contingut, data i competència per a l’aprovació de la
liquidació.
o Article 193: Actuacions sobre el romanent de tresoreria i remissió a
l’administració de l’Estat i a l’administració de la Comunitat Autònoma
de còpies de la liquidació pressupostària.
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o Article 182: Definició, composició i incorporabilitat dels romanents de
crèdit.


Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la LRHL en
matèria pressupostària:
o Articles 89 a 91 : Tràmits i competència per a l’aprovació de la liquidació
del pressupost.
o Articles 92 i 93: Informació i magnituds que es posen de manifest en la
liquidació del pressupost.
o Articles 96 i 97: Definició i càlcul del resultat pressupostari.
o Articles 47, 48 i 98 a 100 sobre la determinació, incorporació i control
dels romanents de crèdit.
o Articles 101 a 104: Càlcul i tractament del romanent de tresoreria.



Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció
del model normal de comptabilitat local:
o Regles 37 a 41: romanents de crèdit
o Regles 46 a 50: despeses amb finançament afectat
o Regles 78 a 80: resultat pressupostari
o Regles 81 a 86: romanent de tresoreria



Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local:
o Art. 21.1 e): Competència per a l’aprovació de la liquidació
pressupostària.

PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LIQUIDAR EL PRESSUPOST MUNICIPAL
D’acord amb l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89.1 del
Decret 500/1990, el pressupost de cada exercici es liquidarà, pel que fa a la recaptació
de drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent.
L’Ajuntament, segons el que disposen l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 89.2
del Decret 500/1990, ha de dur a terme la liquidació del seu pressupost abans de l’1
de març de l’exercici següent.
D’acord amb el que disposa l’article 90.1 del Decret 500/1990, és competència de
l’Alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament i les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms
dependents.
De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà
primera sessió que celebri.

el Ple en la

Abans de finalitzar el mes de març, s’ha de trametre una còpia de la liquidació, un cop
aprovada, a la Comunitat Autònoma i a l’Administració de l’Estat.
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
De la normativa esmentada, i mes concretament dels arts. 191 de a Llei Reguladora
de les Hisendes Locals i 93.1 Reial Decret 500/1990, i les Regles 78 a 80 de la ICAL,
es desprèn que la liquidació del Pressupost es refereix exclusivament al "Pressupost
corrent” i informarà:
Respecte a les despeses i per a cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les
seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses,
les obligacions reconegudes, i els pagaments realitzats.
Pel que fa als ingressos i per a cada concepte, les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts, els drets anul·lats i els
drets cancel·lats, els drets nets i la recaptació.
Per a la liquidació del Pressupost es determinen:
a. Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31
de desembre.
b. El Resultat Pressupostari de l'exercici.
c. Els Romanents de crèdit.
d. El Romanent de Tresoreria.
D’acord amb el que s’exposa, la liquidació del Pressupost es la següent:
A.- Respecte al pressupost de despeses:
Exercici corrent
Pressupost inicial de despeses:
Modificació de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Pagaments líquids:
Obligacions pendents de pagament:

Exercicis tancats
Obligacions pendents pagament 1 gener:
Modificacions de saldo i anul.lacions:
Total obligacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents pagament:

Ajuntament
11.225.909,00 €
1.686.271,53 €
12.912.180,53 €
11.552.290,64 €
10.986.438,01 €
10.979.174,07 €
573.116,57 €

OA Ràdio Canet
126.695,00 €
- €
126.695,00 €
111.772,54 €
110.538,24 €
110.538,24 €
1.234,30 €

Ajuntament
3.091.184,91 €
2.419,81 €
3.088.765,10 €
3.064.910,00 €
23.855,10 €

OA Ràdio Canet
2.655,91 €
- €
2.655,91 €
1.841,27 €
814,64 €
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B.- Respecte al pressupost d’ingressos:
Exercici corrent
Pressupost inicial d'ingressos:
Modificacions d'ingressos:
Pressupost definitiu d'ingressos:
Drets reconeguts:
Ingressos realitzats:
Devolució ingressos:
Recaptació líquida:
Drets pendents de cobrament:

Ajuntament
11.226.643,00
1.686.271,54
12.912.914,54
14.613.241,59
13.421.783,76
188.283,34
13.233.500,42
1.379.741,17

Exercicis tancats
Pendents de cobrament 1 de gener
Modificacions saldo inicial
Drets anul.lats:
Drets cancel.lats:
Recaptació:
Pendents de cobrament:

€
€
€
€
€
€
€
€

OA Ràdio Canet
126.695,00 €
- €
126.695,00 €
107.517,64 €
109.058,76 €
1.541,12 €
107.517,64 €
- €

Ajuntament
5.254.324,64 €
557,20 €
129.411,23 €
1.357.657,54 €
1.453.265,49 €
2.314.547,58 €

OA Ràdio Canet
901,14 €
- €
- €
- €
- €
901,14 €

C.- Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts
nets
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financ eres
1.Total operacions no financeres (a+b)
2.Actius financers
3.Passius financ ers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI

11.891.878,55
92.425,44
11.984.303,99
2.628.937,60
14.613.241,59

€
€
€
€
€
€

Obligacions
reconegudes
netes
9.814.668,54
261.932,27
10.076.600,81
295.291,36
1.180.398,47
11.552.290,64

Resultat
Pressupostari

Ajustaments
€
€
€
€
€
€

2.077.210,01 €
169.506,83 €
1.907.703,18 €
- 295.291,36 €
1.448.539,13 €
3.060.950,95 €
-

AJUST OS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

- €
6.825,39 €
6,95 €

Drets reconeguts
nets
OOAA RÀDIO CANET
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financ eres
1.Total operacions no financeres (a+b)
2.Actius financers
3.Passius financ ers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI

107.517,64
107.517,64
107.517,64

Obligacions
reconegudes
netes

€
€
€
€
€
€

111.772,54
111.772,54
111.772,54

Ajustaments
€
€
€
€
€
€

6.818,44 €
3.067.769,39 €

Resultat
Pressupostari
-

-

4.254,90
4.254,90
4.254,90

-

- €
4.254,90 €

-

€
€
€
€
€
€

AJUST OS
4.Crédits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-

€
€
€

Pel que fa a la comparabilitat de les dades pressupostàries amb l'anterior exercici, cal
tenir en compte que, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de "medidas para
garantizar la estabilidadpresupuestaria y de fomento de la competitividad", va establir,
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“Artículo 2. Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector
público.
1. En el año 2012 el personal del sector públicodefinido en el artículo 22. Uno de la
Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado,
veráreducidasusretribuciones en las cuantías que correspondapercibir en el mes de
diciembre como consecuencia de la supresióntanto de la paga extraordinaria como de
la paga adicional de complemento específico o pagasadicionalesequivalentes de dicho
mes.
4. Las cantidadesderivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las
pagasadicionales de complemento específico o pagasadicionalesequivalentes de
acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejerciciosfuturos a
realizaraportaciones a planes de pensiones o contratos de segurocolectivo que
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en
la LeyOrgánica 2/2012, de EstabilidadPresupuestaria y SostenibilidadFinanciera y en
los términos y con el alcance que se determine en las correspondientesLeyes de
presupuestos.”
En interpretació d'aquest article, en data 5 de setembre de 2012, la Secretaria General
de Coordinació Autonòmica i Local, del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Publiques, es va emetre la "nota informativa relativa a la aplicación por las
entidadeslocales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de
medidas para garantizar la estabilidadpresupuestaria y de fomento de la
competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de presupuestos generales del Estado para el
presenteejercicio."
En aquesta nota es preveia que, d'acord a les previsions de l'article 2 de l'esmentat
Decret Llei procedia:
1) “Inmovilizar, en el presenteejercicio, los créditos previstos para el abono de las
citadaspagas.
2) Afectar estos créditos al fin que en el propioartículo se cita (aportaciones a
planes de Pensiones o similares), sin que puedandestinarse a ningúnotroobjeto,
ni en el presenteejercicio, ni en ejerciciosfuturos.”
Posteriorment, la mateixa Secretaria General, en data 23 d’octubre de 2012 es va
emetre la "Modificación de la nota informativa de 5 de septiembre de 2012, relativa a la
aplicación por las entidadeslocales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real DecretoLey 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidadpresupuestaria y de fomento de
la competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de presupuestos del Estado para el
presenteejercicio."
L’Ajuntament en compliment de la última nota informativa del Ministeri d’Hisenda i de
les Administracions Públiques abans esmentades, ha procedit a la retenció de crèdits
a les corresponents partides per las quantitats equivalents a que hauria estat la paga
extraordinària suprimida, per la qual cosa no són cost pressupostari ni tenen incidència
al romanent de tresoreria.
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D.- Romanents de crèdit: Respecte de l’Ajuntament de Canet de Mar, el total de
romanents de crèdit ascendeix a un total de 1.346.395,99 €. Respecte de l’OA. Ràdio
Canet, el total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 14.922,46 €.
E.- Romanent de tresoreria: El romanent de tresoreria, es detalla en l’estat financer
que figura a continuació:
Descripció
1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d´Operacions no pressupostàries
- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament
+ del Pressupost corrent
+ del Pressupost tancat
+ d´Operacions no pressupostàries
- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva
I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

Ajuntament
de Canet de Mar
541.359,40 €
3.699.240,94 €
1.379.741,17 €
2.314.547,58 €
14.440,27 €
9.488,08 €
1.956.608,42 €
573.116,57 €
23.855,10 €
1.367.754,05 €
8.117,30 €
2.283.991,92 €
1.043.410,31 €
1.171.581,32 €
69.000,29 €

OA Ràdio Canet
3.083,48 €
1.529,60 €
- €
901,14 €
628,46 €
- €
2.599,97 €
1.234,30 €
814,64 €
610,53 €
59,50 €
2.013,11 €
901,14 €
- €
1.111,97 €

De conformitat amb els articles 191.2 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i article 101.1 del
RD 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com la regla
341.1. de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, per la qual s'aprova l'Instrucció de
Comptabilitat per l'Administració Local, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil
o impossible recaptació.
En quan a l’AJUNTAMENT els càlculs efectuats en relació als saldos de dubtós
cobrament es presenten en el quadre següent:
Saldos de dubtós cobrament, a 31.12.2012
CRITERI GENERAL:

Exercici
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Pendent
capítols I a III Multes i/o Sancions
995,07 €
5.941,00 €
59.191,42 €
110,76 €
133.619,96 €
47.856,71 €
448.953,85 €
69.232,74 €
202.219,05 €
111.486,95 €
679.993,40 €
129.283,49 €
1.524.972,75 €
363.911,65 €

Percentatge Percentatge
capítols I a
Multes i/o
III
Sancions
100%
100%
100%
100%
80%
90%
40%
90%
15%
90%
5%
90%
Total (A)

Saldo Dubtós
Cobrament
6.936,07 €
59.302,18 € (1)
149.967,01 € (2)
241.891,01 €
130.671,11 €
150.354,81 €
739.122,19 €

CRITERI INDIVIDUALITZAT:
Diferències ORGT
Pendents de cobrament no tributaris
Sanció Contracte Odeon - Construcciones Solius, S.A.

3.745,20 €
111.377,67 €
189.165,25 €
Total (B)

PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIA 2012 (A+B)

304.288,12 €
1.043.410,31 €

(1) No inclou provisió deute Arenys de Munt (138.160,02 €)
(2) No inclou provisió per sanció contracte Odeon - Construcciones Solius, S.A.
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Així mateix, l’epígraf de pendents de cobraments no tributaris presenta la
següent composició:

Any Partida
2003
2005
2005
2006
2008
2009
2009
2009
2009

76105
46201
75005
45504
45509
45501
55000
72000
72001

Descripció
SUBV. DIBA TEATRE ODEON
SUBV. DIPUTACIÓ DE BARCELONA
SUBV. DEPARTAMENT COMERC RIERA BUSCARONS
GENERALITAT / ESCOLA TALLER
SUBV.GENERALITAT. JOVENTUT
GENCAT SUBVENCIO DRETS HUMANS
CONCESSIO SERVEI D'AIGUES. SOREA 2004
TRANSF. DE CAPITAL
TRANSFERENCIES

Dret Pendent

Saldo Dubtós
Cobrament

22.925,27
10.152,09
15.815,98
10.298,82
1.600,00
1.065,00
46.658,20
2.749,84
112,47

22.925,27
10.152,09
15.815,98
10.298,82
1.600,00
1.065,00
46.658,20
2.749,84
112,47

€
€
€
€
€
€
€
€
€

111.377,67 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

111.377,67 €

En quan a l’Organisme Autònom RÀDIO CANET, s’ha dotat integrament el saldo
pendent de cobrament de deutors pressupostaris d’exercicis tancats.
Per altre banda, caldria considerant el volum del saldo de l’epígraf de “Fiances i
dipòsits rebuts a curt termini”, es procedeixi a analitzar individualitzadament les fiances
i dipòsits pendents de cancel·lació amb la finalitat de donar de baixa aquelles fiances i
dipòsits prescrits.
El Romanent de Tresoreria que s’aprova ha estat calculat d’acord amb la normativa
legal vigent. No obstant, aquest càlcul no compleix el principi d’imatge fidel de la
situació financera de l’Entitat, ja que no recull fet succeïts en l’exercici que suposen
obligacions o compromisos per la mateixa, i que no disposen de cap finançament
específic en el pressupost vigent aprovat. Aquests fets són:


Finançar la incorporació al pressupost del nou exercici de les obligacions, que
no s’han reconegut en el pressupost durant l’exercici liquidat, per import de
8.780,34 €.



Finançar les obligacions derivades per la devolució d’ingressos, per import de
48.129,17 €.

F.- Excés de finançament afectat
Correspon als ingressos de caracter finalista obtinguts que a data de tancament no
s’ha destinant a la finalitat del seu atorgament:
Ajuntament de Canet de Mar:
El detall de l’excès de finançament afectat que hi figura en el Romanent de Tresoreria
liquidat corresponent a l’exercici 2012 s’especifica a continuació:
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Denominació

Obligacions
Reconegudes
Acumulades

ÓDEON. FASE PRIMERA CONSTRUCCIÓ
OBRES OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ADQUISICIÓ PROGRAMARIS
MOBILIARI BIBLIOTECA
PATRIMONI MUNICIPAL DEL SOL

712.304,45
12.625,31
27.027,49
-

€
€
€
€
€

Drets
Reconeguts
Acumulats
1.224.732,28
30.928,09
37.000,00
30.103,00
600.775,20
TOTAL

€
€
€
€
€

Desviació en
Finançament
512.427,83
30.928,09
24.374,69
3.075,51
600.775,20

€
€
€
€
€

1.171.581,32 €

OA Ràdio Canet:
No té despeses amb finançament afectat.
G.- Operacions no Pressupostaries
Corresponen a operacions conformades per ingressos i despeses que no són pròpies
de l’Ajuntament sinó que aquest fa d’intermediari, retenidor a compte o dipositari de
fiances. També s’utilitzen aquests tipus d’operacions per comptabilitzar ingressos o
despeses que posteriorment s’aplicaran al pressupost.
DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

Els detall dels deutors no pressupostaris es el següent:
Ajuntament
de Canet de Mar OA Ràdio Canet
3.000,00 €
- €
- €
628,46 €
3.275,00 €
8.165,27 €
- €
14.440,27 €
628,46 €

Descripció
DIPÒSITS CONSTITUÏTS
HISENDA PUBLICA DEUTORA PER I.V.A.
BESTRETES DE PERSONAL
ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
Total

CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
Els detall dels creditors no pressupostaris es el següent:
Descripció
HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER I.R.P.F.
QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL
HICENDA PUBLICA CREDITORA PER I.V.A.
RETENCIONS NOMINES
OPERACIONS DE TRESORERIA
ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS
FIANÇES
Total

Ajuntament
de Canet de Mar OA Ràdio Canet
48.713,94 €
317,18 €
106.487,60 €
264,33 €
2.358,99 €
29,02 €
1.725,65 €
- €
459.009,53 €
- €
133.878,61 €
- €
615.579,73 €
- €
1.367.754,05 €
610,53 €
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H.- Límits Legals Derivats de la Liquidació
1. Ràtio d'estalvi net
Descripció
Ingressos corrents (Capítols 1 a 5)
Despesa corrent no financera (Capítols 1, 2 i 4)
Estalvi brut
Anualitat teòrica (*)
Estalvi Net

Ajuntament
de Canet de Mar OA Ràdio Canet
11.891.878,55 €
107.517,94 €
9.359.269,44 €
111.523,65 €
2.532.609,11 € 4.005,71 €
1.884.846,00 €
- €
647.763,11 € 4.005,71 €

(*) S'ha considerat la suma del Caspítol 3 i 9 del Pressupost 2013.

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 104%.
3. Límits d'aprovació d'operacions de crèdit
A curt termini: L'Alcalde - President (delegat a Junta de Govern) esdevé
l’òrgan d’aprovació per operacions fins a 1.783.781,78 €.
A llarg termini: L'Alcalde- president (delegat a Junta de Govern) esdevé
l’òrgan d’aprovació per operacions fins a 1.189.187,86 €.
I.- Avaluació del compliment d’estabilitat pressupostària
L'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, amb el títol "Principi de Transparència", estableix que "La
contabilidad de las Administraciones Pública y demássujetoscomprendidos en el
ámbito de aplicación de esta ley, así como suspresupuestos y liquidaciones,
deberáncontenerinformaciónsuficiente
y
adecuada
que
permita
verificar
susituaciónfinanciera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidadpresupuestaria y
de sostenibilidadfinanciera y la observancia de los requerimientosacordados en la
normativa europea en esta materia. A este respecto, los Presupuestos y cuentas
generales de las distintasAdministracionesintegraráninformación sobre todos los
sujetos y en entidadescomprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley. "
L'objectiu d'estabilitat pressupostària es troba expressat en termes de comptabilitat
nacional, és a dir, aplicant els criteris metodològics del Sistema Europeu de Comptes
(SEC-95), el qual permet la comparació homogènia entre els diferents països
europeus.
Això és així en virtut d'allò disposat en l'article 3 de la Llei Orgànica la qual estableix
que:
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"1.La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demásactuaciones
que afecten a los gatos o ingresos de los distintossujetoscomprendidos en el ámbito
de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidadpresupuestaria,
coherente con la normativa europea.
2. Se entenderá por estabilidadpresupuestaria de las Administraciones Públicas la
situación de equilibrio o de superávit estructural.
3. En relación a los sujetos a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se endenderá
por estabilidadpresupuestaria la posición de equilibriofinanciero. "
La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària es realitza a l'article 11 de la
mateixa norma en el que es posa de manifest que "para el cálculo del déficit
estructural se aplicara la metodologíautilizada por la Comisión Europea en el marco de
la normativa de estabilidadpresupuestaria."
L'article 16-2 del "Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba
el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de
EstabilidadPresupuestaria estableix que: "la Intervenció local elevará al Pleno un
informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propiaentidad local y de
susorganismos
y
entidadesdependientes.
El
informe
se
emitirá
con
carácterindependiente y se incorporará a los previstos en los artículos 168.4, 177.2 y
191.3 del textorejundido de la Ley reguladora de las HaciendasLocales, referidos,
respectivamente, a la aprobación del presupuesto general, a susmodificaciones y a
suliquidación.
El Interventor local detallará en su informe los cálculosefectuados y los ajustes
practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos
e ingresospresupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema
Europeo de CuentasNacionales y Regionales"
Per tal de calcular la capacitat o necessitat de finançament en termes de Comptabilitat
Nacional, cal partir del saldo d'operacions no financeres, calculat d'acord a les normes
pròpies de la comptabilitat pressupostària (diferencia entre els drets reconeguts nets,
capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos i les obligacions reconegudes dels mateixos
capítols de l'estat de despeses, i posteriorment, efectuar diversos ajustaments en el
saldo pressupostari no financer, per obtenir el saldo en termes de Comptabilitat
Nacional.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament liquidada en l’exercici 2012 és el
següent:
Ajuntament de Canet de Mar:
Drets reconeguts
nets
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no fina nceres
1.Total operacions no financeres (a+b)

11.891.878,55 €
92.425,44 €
11.984.303,99 €

Obligacions
reconegudes
netes

Cap/Nec
Finançament

Ajustaments

9.814.668,54 €
261.932,27 €
10.076.600,81 €

-

2.077.210,01 €
169.506,83 €
1.907.703,18 €

Ajustos SEC
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

1, 2 i 3 ingressos: Criteri de caixa
1, 2 i 4 ingressos: Participació Tributs de l'Estat
4 i 7 ingressos: Transferencies corrents i capital pendents de cobrame nt
3 despeses: Interessos meritats
CAPACIT AT FINANÇ AMENT

-

355.442,20
100.697,42
425.298,55
6.220,47

€
€
€
€

2.072.036,48 €
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OA Ràdio Canet:
Drets reconeguts
nets
OOAA RÀDIO CANET
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1.Total operacions no financeres (a+b)

107.517,64 €
- €
107.517,64 €

Obligacions
reconegudes
netes

Cap/Nec
Finançament

Ajustaments

111.772,54 €
- €
111.772,54 €

-

4.254,90 €
- €
4.254,90 €

Ajustos SEC
Cap. 1, 2 i 3 ingressos: Criteri de caixa
Cap. 1, 2 i 4 ingressos: Participació Tributs de l'Estat
Cap. 4 i 7 ingressos: Transferencies corrents i capital pendents de cobrament
Cap. 3 despeses: Interessos meritats
CAPACITAT FINANÇAMENT

-

€
€
€
€

4.254,90 €

D'acord al que preveu l'art. 32. Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat
Pressupostària y Sostenibilitat Financera, “En el supuesto de que la
liquidaciónpresupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del
Estado,
ComunidadesAutónomas,
y CorporacionesLocales,
a
reducir el
endeudamientoneto. En el caso de la Seguridad Social, el superávit se
aplicaráprioritariamente al Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las
necesidadesfuturas del sistema.”
Aquest article ha estat interpretat per la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya en la seva nota informativa de 9
de gener de 2013, de la següent manera:
“Destí dels ingressos superiors als previstos i del superàvit
Els ingressos superiors als previstos s'han de determinar en el moment de
confeccionar la liquidació del pressupost de l'exercici de 2012 i següents. La seva
aplicació s'ha d'efectuar en el marc i amb els criteris descrits per a l'aplicació del
superàvit en el paràgraf següent. En el supòsit que la liquidació pressupostària de
l'exercici de 2012 i següents se situï en superàvit, aquest s'ha de destinar, en funció
dels recursos líquids disponibles, a reduir l'endeutament en termes nets, efectuant la
seva aplicació a la disminució del passiu financer. Per a aquesta finalitat, s'han de tenir
en compte els criteris següents:


En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a
despeses generals de signe negatiu o que existeixin obligacions pendents
d'aplicar al pressupost, els recursos addicionals disponibles s'han de destinar
amb caràcter prioritari a l'absorció del dèficit esmentat.



En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a
despeses generals de signe positiu per un import inferior al necessari per
garantir el termini de pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de
5 de juliol, els recursos addicionals disponibles s'han de destinar amb caràcter
prioritari al compliment del termini de pagament esmentat.
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Els ens locals que es puguin endeutar poden destinar el superàvit al
finançament d'inversions per reduir l'apel·lació a nou endeutament.”

També cal considerar que, si bé a hores d'ara no ha tingut conseqüències pràctiques,
la Ley 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2013, ha incorporat la següent:
“Disposiciónadicionalseptuagésimacuarta. Regulación del destino del superàvit
presupuestario de las EntidadesLocales.
Durante el año 2013, el Gobierno, previoacuerdo con las Asociaciones de
EntidadesLocalesmásrepresentativas e informe de la Comisión Nacional de
Administración Local, promoverá la modificación del artículo 32 de la LeyOrgánica
2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y SostenibilidadFinanciera, con el
fin de determinar y desarrollar las condiciones para posibilitar el destino finalista del
superávitpresupuestario de las entidadeslocales.”
J.- Pla de Sanejament 2011 – 2014 i Pla d’Ajust 2012 – 2017
El quadre següent resum en milers d’euros les principals magnituds de la
liquidació del pressupost 2012, comparada amb el Pla de Sanejament 2011 –
2014, i el Pla d’Ajust 2012 - 2017.

Liquidació
2012

Descripció
Ingressos Corrents
Despeses Corrents
Resultat Corrent
Ingressos Capital
Despeses Capital
Ràtio Endeutament
Romanent Tresoreria
Estalvi Net

11.891,88
9.814,67
2.077,21
2.721,36
1.737,62
104,09%
69,00
647,76

(milers d'euros)
Pla Sanejament
2011-2014
11.612,56
9.909,86
1.702,70
1.965,41
92,16%
203,23
235,57

Pla d'Ajust
2012 - 2017
11.659,98
10.126,46
1.533,52
2.362,74
1.313,85
100,32%
410,12
306,82

El Pla de Sanejament en vigor corresponent al període 2011 – 2014,
contemplava la concertació d’operacions de tresoreria per import de 4.124
milers d’euros a concertar a l’exercici 2011, de les quals fins a 31 de desembre
de 2011 s’havien concertat un total de 1.983,54 milers d’euros. Durant l’exercici
2012, s’han formalitzat operacions de endeutament a llarg termini per import de
2.628,94 €, dels quals 2.078,12 € han estat formalitzats en virtut del Pla d’Ajust
2012-2017, i l’import restant, això es 550,82 €, en virtut del establert al Pla de
Sanejament 2011-2014.
Del quadre anterior cal destacar els següents aspectes:



El Resultat corrent obtingut a la liquidació, així com l’estalvi net esdevén
superiors als previstos tant al Pla de Sanejament com a Pla d’Ajust.
La Ràtio d’endeutament supera la prevista en el Pla d’Ajust, atès
fonamentalment a:
19
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o L’Operació de Tresoreria disposada a 31 de desembre de 2012
per import de 459 milers d’euros.
o L’allargament aprovat del retorn de la Participació dels Tributs de
l’Estat 2008 i 2009.


La Ràtio d’endeutament supera la prevista en el Pla de Sanejament,
atès fonamentalment a:
o Els motius esmentats anteriorment en relació al Pla d’Ajust.
o L’operació signada en virtut del Pla d’Ajust que preveu un retorn
en 10 anys amb carència inicial de 2 anys.




El Resultat corrent obtingut a la liquidació, així com l’estalvi net esdevén
superiors als previstos tant al Pla de Sanejament com a Pla d’Ajust.
El Romanent de Tresoreria obtingut esdevé inferior al previst tant al Pla
d’Ajust com al Pla de Sanejament, aspecte que hauria de poder
corretgir-se durant el pressupost 2013, atès que aquesta ha estat
aprovat amb un superàvit pressupostari inicial de 322 milers d’euros.

INFORMO
La liquidació del pressupost s’ha tramitaT d’acord amb el procediment descrit
anteriorment, sent la competència per a l’aprovació l’Alcaldia i se’n donarà compte al
Ple.
L’Ajuntament presenta un Romanent de Tresoreria per a despeses generals positiu per
import de 69 milers d’euros, aixi com un estalvi net de 647,76 milers d’euros.
S'informa favorablement de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici de
2012.”
FONAMENTS JURÍDICS
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, la liquidació posa de
manifest, les previsions inicials, les seves modificacins i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul.lats així com la recaptació neta.
3. S’ha complert el que estableix l’article 92 i següents del RD 500/1990, de 20
d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
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.
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Per la present RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 corresponent a
l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’OA Ràdio Canet.
SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar.
TERCER.- En compliment d’alló que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet
a la delegació d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya.
Ho mana i signa el senyor alcalde president, a la vila de Canet de Mar, 28 de febrer de
2013.”
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, es va donar per assabentada de l’acord
següent que s’ha sotmès a informació del Ple municipal:
PRIMER.- Donar-se per informat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de
l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’organisme autònom de Ràdio Canet, aprovat per
Decret de l’Alcaldia número 231/2013, de 28 de febrer.
SEGON.- En compliment d’allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet
a la delegació d’Hisenda i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya.
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, intervé sol·licitant
uns aclariments sobre el pressupost. En primer lloc, sobre la TDT, que es va fer una
previsió de 4.500 euros i se n’ha pagat 41.000 euros, i, en segon lloc, de les primes
d’assegurances que s’havia fet una previsió de 38.000 euros i al final queda en 63.000
euros. Finalment, vol deixar constància de l’increment del deute per ciutadà, que passa
de 753 a 794 euros per persona.
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, agraeix la tasca de
l’interventor per fer aquests pressupostos entenedors i posar al dia els comptes de
l’Ajuntament. Explica que a primer cop d’ull els pressupostos són positius, romanent de
tresoreria positiu, és a dir la liquidesa de la caixa, i l’Ajuntament pot fer front a
pagaments a curt termini. Una altra magnitud que també és positiva és l’estalvi net, del
total d’ingressos, descomptant les despeses i el retorn de préstecs i interessos del
2012. Malgrat tot, es pregunta com s’han assolit aquests números positius. Ho
atribueix a dues causes: per la banda dels ingressos i per la de l’endeutament. Els
ingressos del 2012 han augmentat respecte al 2011, si bé hauria de ser una dada
positiva, per al grup d’ERC no ho és, perquè respon a un nou augment dels impostos
que graven bàsicament la gent de Canet, un nou augment de l’IBI del 30% de mitjana.
Per la banda de l’endeutament, a finals del 2012 aquest Ajuntament estava en un nivell
d’endeutament superior al que va aprovar, tant en el Pla de Sanejament com en el Pla
d’Ajust. Recorda també que mentre aquest govern va dir per activa i per passiva que
no s’endeutaria més enllà del seu mandat, no ho complirà i l’endeutament que ha
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utilitzat per obtenir resultats positius el gestionaran aquells que vinguin, tot i que des
del grup d’ERC s’han fet propostes alternatives per potenciar l’augment d’ingressos i
potenciar la creació dels llocs de treball, com per exemple l’oportunitat perduda, o
encara no, de dur a Canet l’Escola Oficial d’Idiomes, potenciar el polígon industrial que
actualment està més que adormit, així com potenciar el teixit comercial, i sense oblidar
el potencial de la Cultura com a motor econòmic d’aquest poble i on encara no han vist
cap pas en aquest sentit. I no es cansaran de repetir-ho, perquè políticament encara
no han fet res respecte a aquests assumptes i aviat farà dos anys que governen.
El senyor Gregori s’adreça al senyor Aranda i li pregunta quina seria la fórmula que
haurien utilitzat per eixugar un dèficit de 3.500.000 d’euros que es va crear mentre el
grup municipal d’ERC era al govern. Quan es fa més del que es pot, al final ho paga el
ciutadà. Aclareix també que ja ha explicat com s’ha aconseguit aquest superàvit de
tresoreria i que l’IBI, del qual es va fer una revisió cadastral que es va iniciar en
l’exercici 2010, la intenció del govern era que l’augment que es produïa pel valor
cadastral quedés compensat per la reducció del coeficient, que a Canet és de l’1,03
sobre un màxim de l’1,10. Puntualitza que aquest coeficient es va fixar quan el grup
municipal d’ERC era al govern. Aquesta intenció inicial va quedar invalidada pel Decret
20/2012 del govern espanyol que obligava als ajuntaments que no havien fet la revisió
cadastral a augmentar l’IBI un 10% i als que l’havien fet, un 4% i no podien reduir el
coeficient per sota del que estava fixat l’últim any, el 2011. També, quant a l’IBI,
explica que el govern té el compromís per al 2015 de rebaixar el coeficient que s’està
aplicant. I si aquesta reducció és possible aplicar-la al 2014, perquè no hi ha cap
normativa superior que ho impedeixi, estudiaran si poden fer-ho. Assenyala que els
coeficients lògics solen estar en un 0,75% o 0,85% i a Canet estava a un 0,3%. El
senyor Gregori continua la seva intervenció i respon al senyor Planet que s’ha de
distingir entre el deute a proveïdors i a entitats financeres. Si només es fixa en el deute
a entitats financeres, evidentment sí que és superior al que es tenia en exercicis
passats, però és que els proveïdors també havien de cobrar. El que ha fet el govern
és, per poder pagar als proveïdors, concertar crèdits amb les entitats financeres que
han cregut amb el projecte i amb el pla de sanejament, que en aquells moments era
molt difícil, i ho van aconseguir. Evidentment, els diners s’hauran de tornar i una de les
magnituds de les que ha parlat i que assenyala a la gestió municipal és la generació
de l’estalvi net suficient i que dóna la capacitat de retorn d’aquests préstecs. El que
s’ha de mirar, doncs, no és l’endeutament, sinó la capacitat de retorn. Quant a la TDT,
explica que aquest organisme s’ha disolt i els 40.000 euros és el cost que ha tingut pel
poble de Canet, fruit d’una decisió que es va prendre al 2008 o el 2009, i per tant li diu
al senyor Planet que dedueixi ell mateix qui la va prendre. Puntualitza que el grup
municipal de CiU va votar en contra de l’adhesió a l’organisme de la TDT. Pel que fa a
les assegurances hi ha un increment a causa d’un error d’imputació d’una partida a
una altra.
El senyor alcalde puntualitza al senyor Aranda que pel que fa a la TDT va ser una
decisió del regidor de Comunicació del moment, el senyor Figuerola, i ha costat molt
més de 40.000 euros. Pel que fa a l’Escola Oficial d’Idiomes és un tema tancat des de
fa temps, però obvien que s’ha portat a Canet el segon institut, cosa que no havia
aconseguit l’anterior govern tot i que a la Generalitat governava el seu mateix partit.
També han obviat dir que l’actual govern ha aconseguit portar a Canet uns cicles
formatius que aniran a l’Escola de Teixits. L’alcalde també es refereix al pagament a
proveïdors, i aprofitant que avui hi ha persones de l’escola bressol, explica que l’actual
govern es va trobar un deute de dos anys amb l’escola bressol i un any de recollida
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d’escombraries i, per tant, creu que no els poden donar lliçons pel que fa a la gestió
econòmica de l’Ajuntament i prioritzar el pagament a grans i petits proveïdors.
Per al·lusions, el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,
Indústria, Comerç, Consum i Turisme, respon al senyor Aranda que la situació
econòmica actual respon a una situació de crisi general des de l’any 2007 i que, per
tant, és evident que les coses no poden funcionar com en una època de vaques
grasses. I el que li pregunta és què és el que no s’ha fet. En totes les reunions que han
fet amb el grup del senyor Aranda s’han fet propostes i s’han recollit. És evident, però,
que el polígon de Canet està adormit com ho està el d’Arenys, el de Pineda o el de
Mataró. Insta al senyor Aranda a fer propostes concretes més enllà de dir que no s’ha
fet res en el camp de l’Àrea de Promoció Econòmica, i que la porta de la Regidoria
sempre està oberta i sobretot per rebre propostes de millora. Demana que en comptes
de dir que no s’ha fet res, que expliqui què és el que no s’ha fet i proposi alternatives.
El senyor Aranda li pregunta al senyor Lamana quines directrius s’estan seguint per
reactivar el polígon.
El senyor Lamana li torna a demanar que concreti quines són les coses que no s’estan
fent, que si li calen les dades del que s’està fent les hi pot proporcionar, tot i que en la
reunió mensual que tenen al representant d’esquerra se li proporciona tota la
informació.
El senyor Aranda reclama que està en el seu torn de paraula i el senyor alcalde li dóna
la raó. De tota manera, el senyor alcalde li demana que expliqui quines són les idees
que el seu grup municipal ha aportat a la política municipal.
El senyor Aranda explica que van aportar la idea de l’Escola Oficial d’Idiomes;
l’assumpte del segon institut va començar amb el govern anterior. Explica que pel que
fa a Cultura, tampoc no s’està fent res, l’Odèon encara està encallat, per exemple.
Comenta que el tema del mercat municipal també està parat i no es busquen
alternatives, com per exemple obrir-lo el diumenge al matí per reactivar-lo, ja que el
teixit comercial està apagat.
El senyor Lamana torna a explicar que la seva porta és oberta i que el senyor Aranda
pot venir quan vulgui que li explicarà què s’està fent a la Regidoria. Només li demana
que concreti les seves demandes.
El senyor alcalde li diu al senyor Aranda que està mentint, perquè a totes les reunions
que s’han fet amb Promoció Econòmica hi ha assistit la regidora del grup d’ERC, la
senyora Coia Tenas Martínez. Una altra cosa és que discrepin d’allò que s’està fent,
però dir que no tenen la informació és enganyar el poble.
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, comenta que
el govern no els dóna tota la informació, sinó que se’ls informa de certes coses.
El senyor alcalde li demana que especifíqui quina informació no se’ls ha donat.
La senyora Arbell li comenta que, per exemple, en el cas de la reactivació del comerç,
tot el que s’està fent són accions molt petites que vénen de la Diputació i que falta
alguna iniciativa més agosarada.
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El senyor alcalde insisteix a preguntar-li a la senyora Arbell quina és la informació que
no se’ls ha donat.
La senyora Arbell comenta que el senyor Lamana insisteix que la informació sí que es
dóna, però al seu grup no els arriba.
El senyor Lamana insisteix a convidar al grup municipal d’ERC a visitar-lo a la
Regidoria per rebre tota la informació que calgui sobre les mesures de reactivació
econòmica del poble, però els adverteix que potser tenen un problema en el flux
d’informació, atès que hi ha una persona del seu grup que ve a totes les reunions
periòdiques que fan sobre el mercat, el pla estratègic, el polígon i el comerç. El que no
pot ser és que el seu grup digui que no es fa res quan el que passa és que no els
arriba la informació que, insisteix, sí que es dóna. Torna a convidar el grup municipal
d’ERC a venir a la seva Regidoria per a qualsevol dubte.
La senyora Arbell comenta que canviaran la terminologia i que en comptes de dir que
no es fa res diran que sí que es fa, però que és secret.
El senyor alcalde acaba la discussió dient que en el torn de precs i preguntes, el grup
municipal d’ERC podrà preguntar sobre tot allò que considerin oportú.
5. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS EXERCICI 2012
ASSUMPTE
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2012.
RELACIÓ DE FETS
Per provisió d’alcaldia s’ha incoat l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
2012 per regularitzar despeses realitzades per aquest Ajuntament en l’exercici anterior
sense consignació pressupostària adequada i suficient per a la seva imputació al
pressupost de l’exercici corresponent. L’import total de les operacions pendents
d’aplicar al pressupost de l’Ajuntament és de 8.780,34 euros i de l’Organisme Autònom
Ràdio Canet és de 59,50 euros. El detall d’aquestes despeses és el que tot seguit
s’especifica:
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-

Ajuntament:

N. Operació Fase

Data

Referència

Aplicació

220120010771 OPA
220120010771 OPA
220120010771 OPA
220120010771 OPA

28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012

22012004455
22012004456
22012004457
22012004458

2012 12 92000 22708
2012 12 92000 22708
2012 12 92000 22708
2012 12 92000 22708

220120010822 OPA
220120010823 OPA
220120010824 OPA
220120010825 OPA
220120010826 OPA
220120010827 OPA
220120010828 OPA
220120010829 OPA
220120010830 OPA
220120010831 OPA
220120010832 OPA

28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012

22012004474
22012004475
22012004476
22012004477
22012004478
22012004479
22012004480
22012004481
22012004482
22012004483
22012004484

2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601
2012 10 91200 22601

-

Import
3.121,31
1.105,32
1.699,23
2.191,44
8.117,30
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
61,52
61,52
663,04

Text lliure
SERV.
SERV.
SERV.
SERV.

DE RECAPTACIÓ NOVEMBRE I DESEMBRE 2012
DE RECAPTACIÓ NOVEMBRE I DESEMBRE 2012
DE RECAPTACIÓ NOVEMBRE I DESEMBRE 2012
DE RECAPTACIÓ NOVEMBRE I DESEMBRE 2012

QUOTA APARCAMENT GENER12
QUOTA APARCAMENT FEBRER 2013
QUOTA APRCAMENT MARÇ 2012
QUOTA APRCAMENT ABRIL 2012
QUOTA APRCAMENT MAIG 2012
QUOTA APRCAMENT JUNY 2012
QUOTA APRCAMENT JULIOL 2012
QUOTA APRCAMENT AGOST 2012
QUOTA APRCAMENT SETEMBRE 2012
QUOTA APRCAMENT OCTUBRE 2012
QUOTA APRCAMENT NOVEMBRE 2012

Organisme Autònom Ràdio Canet:

N. Operació Fase Data

Re ferència Aplicació

220120000669OPA 01/01/2013 22012000128 2013 10 93400 35900

Import Text lliure
59,50 COMISSIONS I INTERESSOS VARIS
59,50

LEGISLACIÓ APLICABLE








Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig del Tribunal de Comptes.
Llei 6/1984, del 5 de març, de la Sindicatura de Comptes.
Reial Decret Legislatiu 2/2003. de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Llei 30/2007, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.
Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.
Bases Generals del Pressupost en vigor.

FONAMENTS DE DRET
L’article 176 del Text refós 2/2004, de la Llei reguladora de les hisendes locals,
disposa:
“1. Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost només es
podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres
prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi
exercici pressupostari.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions
següents:
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a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que
percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’ens
local.
b) Les derivades dels compromisos de despeses degudament adquirits en
exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit establert en
l’article 182.3. “
L’article 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el TRLRHL en
matèria pressupostària es pronuncia en el mateix sentit que l’article 176, si bé en el
seu apartat segon preveu a més dels supòsits previstos en els apartats a) i b) de
l’article 176 TRLRHL la imputació al pressupost actual d’obligacions procedents
d’exercicis anteriors a que es refereix l’article 60.2 del Reial decret, el qual estableix:
“....Correspon al Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits,
sempre que no existeixi consignació pressupostària ...”
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta
proposta,de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern,
s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el
nombre de dret del Ple municipal:
ÚNIC.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de les operacions
sense consignació per import de 8.780,34 euros corresponent a l’Ajuntament i de
59,50 euros corresponent a l’Organisme Autònom Ràdio Canet.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, dóna
compte de la regularització de despeses de l’any 2012 sense assignació
pressupostària, és a dir d’aquelles despeses l’import de les quals ha estat superior al
previst. En concret es proposa 8.117 euros en el servei de recaptació, que ve motivat
per un augment dels ingressos i, com a conseqüència, de les despeses. I 663 euros de
la quota del pàrquing d’Invermercury que l’Ajuntament utilitza per a les visites
protocol·làries. El que diu la normativa és que aquests 8.117 euros passin a
comptabilitzar-se a l’exercici següent.
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 551/2013, DE 9 DE
MAIG, DE NO ADMISSIÓ D’UNA SOL·LICITUD DE SOREA PER A UNES NOVES
TARIFES
Vist el Decret de l’Alcaldia número 551/2013, de 9 de maig, el qual es transcriu a
continuació:
Decret núm. 551/2013, de 9 de maig de 2013, de l’Alcaldia
Atès que la companyia mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento
de Aguas, SA (en endavant SOREA), és l’empresa concessionària del servei
municipal de subministrament d’aigua potable del municipi, en virtut del contracte
administratiu formalitzat en data 13 de juny de 1995.
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Vist l’escrit que la concessionària SOREA ha presentat, en data 12 d’abril de
2013 (RE/2013/1677), davant d’aquest Ajuntament mitjançant el qual manifesta
que el Consell Comarcal del Maresme (CCM) ha aprovat unes noves tarifes de
venda d’aigua en alta per a les poblacions del Maresme Nord (entre les quals hi
ha Canet de Mar), que és necessari repercutir a les tarifes vigents del municipi a
fi de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió.
Atès que en dit escrit consideren que, en el present cas, procedeix la tramitació
simplificada d’aquest procediment d’increment de les tarifes en baixa per
repercutir aquest increment en alta, segons el Decret 328/1990, de 21 de
desembre, motiu pel qual sol•liciten el següent:
“ Tingui a bé acceptar aquest escrit i l’estudi econòmic adjunt, informar
favorablement la sol•licitud plantejada i traslladar l’expedient a la Comissió de
Preus de Catalunya, el més aviat possible, per a la definitiva autorització de les
tarifes sol•licitades ...”
Atès que el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema
simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988,
de 28 de desembre, regula que la Comissió de Preus de Catalunya publicarà
anualment al DOGC el percentatge d’augment mitjà de preus o tarifes per al
subministrament d’aigua aplicable per les empreses subministradores o
prestadores del servei que es vulguin acollir a aquest procediment simplificat per
a l’actualització de les tarifes (art.1)
Vist que mitjançant l’Acord de la Comissió de Preus de Catalunya (CPC), de 8 de
febrer de 2013, es va acordar autoritzar, per l’exercici 2013, un 3,4% com a
increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua (DOGC
núm. 6317, de 18 de febrer de 2013).
Atès que l’increment sol•licitat per SOREA aplicable a partir de l’aprovació de les
noves tarifes de venda d’aigua en alta és del 15,83%, segons l’estudi econòmic
elaborat per la pròpia concessionària, percentatge molt superior al 3,4% aprovat
per la CPC, aplicable als procediments simplificats per l’any 2013.
És pel que, procediria inadmetre a tràmit la sol•licitud d’aprovació d’un increment
de tarifes mitjançant el procediment simplificat, no obstant l’anterior, a continuació
es tractaran les diferents qüestions igualment plantejades per SOREA en la seva
sol•licitud.
Atès que SOREA proposa repercutir l’increment d’unes tarifes en alta que
actualment encara no han estat formalment aprovades per la CPC, procediria
desestimar igualment la sol•licitud. I és que les mateixes únicament han estat
aprovades pel Consell Comarcal del Maresme mitjançant un procediment que
conté vicis d’anul•labilitat doncs el mencionat no s’ha comunicat a aquest
Ajuntament, en tant que interessat en el procediment (art. 31.1.b) LRJ-PAC),
havent-ne tingut coneixement a través de l’escrit de SOREA que ara es resol.
Atès que un cop aquest Ajuntament ha tingut coneixement de l’anterior, en data
25 d’abril de 2013 ha sol•licitat, davant el CCM, tenir accés a determinada
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documentació del citat expedient d’increment de tarifes a fi de poder al•legar el
que convingués en defensa dels interessos municipals.
Vist que en data 7 de maig de 2013, i en data 9 de maig de 2013, el CCM ha
donat trasllat a aquesta Corporació de part de la documentació sol•licitada,
mancant encara a dia d’avui, un important nombre de documentació
administrativa transcendent per a poder formular les corresponents al•legacions,
en el seu cas.
Vist doncs que mentre no es traslladi a aquesta part la documentació sol•licitada
l’acte d’aprovació de les tarifes en alta del Ple del CCM no pot produir efectes a
aquest Ajuntament, doncs no pot entendre’s convalidat (art. 67.2 LRJ-PAC)
Vist que la Disposició Addicional Segona del Decret 149/1988, de 28 d’abril,
sobre el Règim Procedimental dels preus autoritzats i comunicats, modificada pel
Decret 328/1990, de 21 de desembre, estableix que “Els preus autoritzats no
podran revisar-se fins que hagi transcorregut un any, des de la seva entrada en
vigor, excepte aquells casos que, per circumstàncies sobrevingudes i a criteri de
la Comissió de Preus de Catalunya, es consideri necessària la seva revisió en un
termini inferior a l’assenyalat anteriorment.”
Atès que les actuals tarifes de subministrament d’aigua potable del municipi de
Canet de Mar foren autoritzades per la CPC per a la seva aplicació a partir del dia
15 de març de 2013, és pel que cal considerar que no és possible modificar les
anteriors tarifes per no haver transcorregut el període mínim d’un any, des de la
seva entrada en vigor.
En el present cas, tampoc existeixen circumstàncies sobrevingudes que
justifiquin una revisió de les mateixes en un termini inferior, doncs la tramitació de
les actuals tarifes es va iniciar mitjançant Acord del Ple municipal de 28 de
desembre de 2012, havent-se atorgat a SOREA un període d’al•legacions que va
transcórrer entre els dies 4 de gener de 2013 i 16 de gener de 2013. Durant
aquest termini SOREA va formular escrit d’al•legacions en el qual no va
esmentar, en cap moment, l’existència de l’increment del preu de la compra
d’aigua, que en aquella data ja era coneguda per la concessionària. Això és motiu
suficient per entendre que no poden considerar-se ara aquells fets, nous fets
sobrevinguts que no es van poder preveure a l’hora de determinar el cost de la
compra de l’aigua en alta.
Per tot el què s’ha exposat,
RESOLC
PRIMER.- INADMETRE a tràmit la sol•licitud formulada per la concessionària del
servei municipal de subministrament d’aigua potable del municipi, SOREA, en
data 12 d’abril de 2013, d’informe favorable per autoritzar noves tarifes del servei
per no donar-se, en el present cas, el requisit per a l’aplicació del procediment
simplificat per a la citada revisió doncs l’increment proposat supera, amb escreix,
el percentatge màxim d’actualització del 3,4% per l’exercici 2013, establert per
l’Acord de la Comissió de Preus de Catalunya, de 8 de febrer de 2013 (DOGC
núm. 6317, de 28 de febrer de 2013).
28
Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat- web: www.canetdemar.cat

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

SEGON.- RATIFICAR aquesta resolució per part del Ple Municipal, en la propera
sessió que es celebri als efectes escaients.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a la concessionària del servei
municipal, SOREA, SA, per al seu coneixement i a la Comissió de Preus de
Catalunya als efectes de no donar tràmit a l’anterior procediment.
Ho mana i signa el senyor alcalde, a la vila de Canet de Mar, el dia nou de maig
de dos mil tretze.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 551/2013, de 9 de maig, mitjançant
el qual no s’admet a tràmit la sol•licitud formulada per la concessionària del servei
municipal de subministrament d’aigua potable del municipi, SOREA, en data 12 d’abril
de 2013, d’informe favorable per autoritzar noves tarifes del servei per no donar-se, en
el present cas, el requisit per a l’aplicació del procediment simplificat per a la citada
revisió doncs l’increment proposat supera, amb escreix, el percentatge màxim
d’actualització del 3,4% per l’exercici 2013, establert per l’Acord de la Comissió de
Preus de Catalunya, de 8 de febrer de 2013 (DOGC núm. 6317, de 28 de febrer de
2013).
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que es desestima l’increment de preus de l’aigua en alta proposat per SOREA perquè
la Comissió de Preus de Catalunya encara no ha aprovat aquest increment i el govern
creu que és un tràmit indispensable. Per altra part, s’aprecien vicis d’anul·labilitat en el
procediment del Consell Comarcal del Maresme mitjançant el qual aprova les tarifes
en alta, atès que el govern municipal no havia estat notificat per poder fer les
al·legacions oportunes. Afegeix que l’Ajuntament té un procés contenciós amb la
concessionària del servei de subministrament d’aigua, pel fet de no acceptar-li un
increment del preu i el fet de fiscalitzar els resultats econòmics de la concessió, que
dóna com a resultat rebaixar el preu. Només cal dir, que des de l’equip de govern
municipal continuaran en aquesta direcció, defensant sempre els interessos dels
ciutadans i complint amb les seves obligacions com a gestors dels serveis.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que li ha
agradat escoltar al senyor Gregori quan diu que vetllen per la defensa dels interessos
ciutadans. Estan parlant del preu de l’aigua en alta, és a dir aquella que està
gestionant el Consell Comarcal del Maresme i en fixa el preu. Per tant, el que han de
demanar tots és que el Consell Comarcal del Maresme actuï correctament en
fiscalitzar els comptes a SOREA, quan hom sap com actua la concessionària. Insta el
govern municipal a fer força al Consell Comarcal del Maresme atès que són companys
de partit.
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El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç,
Consum i Turisme, pregunta a la portaveu del grup municipal d’ERC sobre el contingut
d’una publicació del tema de SOREA i els preus de l’aigua.
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, respon que el contingut
de la publicació és per donar suport al govern municipal pel que fa a la seva postura
davant de SOREA, però que el preu de l’aigua que han pagat els canetencs durant
quatre anys està fora de lloc. I per tant, si ara tots han votat a favor d’uns preus de
l’aigua un 6% més econòmics que al 2009, vol dir que els preus del 2009, que no es
van aprovar, estaven fora de lloc. Atribueix la responsabilitat al regidor d’Obres i
Serveis i a l’alcalde, atès que en aquell moment les delegacions d’Alcaldia eren
diferents a les actuals. En aquest punt, difereix del govern que atribueix la
responsabilitat a l’antic alcalde.
El senyor Lamana contesta que essent ell el regidor d’Obres i Serveis no ha sabut
trobar enlloc que fos el responsable de fiscalitzar, fer l’informe i marcar les tarifes
corresponents als abonats d’un concessionari de l’Ajuntament. Fa dos plens que el
senyor Llovet va fer una intervenció al voltant dels preus de Sorea i va fer una
manifestació pública, que està enregistrada, d’agraïment a la feina feta per
l’interventor, el regidor d’Hisenda i la feina de la Secretaria i no fa cap esment de la
Regidoria d’Obres i Serveis. S’imagina que com que el seu grup municipal també va
ser responsable d’aquesta Regidoria ja saben quines són les responsabilitats. La
qüestió que es debat són els preus que SOREA ha aplicat per silenci administratiu de
l’Ajuntament i que tots consideren abusius.
El senyor Llovet explica que el grup municipal d’esquerra considera que els
responsables de la situació són el regidor d’Obres i Serveis i l’antic alcalde per no
haver tractat aquest tema amb Intervenció i no haver aprovat els nous preus al Ple
municipal. Ara no es parla del regidor d’Obres i Serveis perquè en aquests moments
no té delegades les competències que tenia en aquell moment el mateix regidor que,
fins i tot, tenia delegada la signatura per a segons quines competències.
El senyor Lamana insisteix en el fet el senyor Llovet obvia certes coses. La persona
responsable de fer una fiscalització de les tarifes d’un servei no és el regidor d’Obres i
Serveis.
El senyor Llovet explica que l’interventor és qui ha de fer aquesta fiscalització a
instàncies del regidor i l’alcalde.
El senyor Lamana explica que la proposta de SOREA entra a l’Ajuntament a l’octubre
de 2009 i que el silenci administratiu és al cap d’un mes. Afegeix que l’Ajuntament no
tenia interventor i que no en va tenir fins al maig del 2011. Ell mateix era el quart tinent
d’alcalde i no tenia la potestat de signatura, com ha comentat el senyor Llovet, igual
que el senyor Rafel Dulsat Ortiz, que era cinquè tinent d’alcalde i tampoc tenia la
delegació de signatura. Així, doncs, l’empresa SOREA s’aprofita que no hi ha el tècnic
corresponent per poder fiscalitzar els preus del servei i els presenta. A més a més,
recorda que el grup municipal d’ERC va formar part del govern fins al mes de juliol de
l’any 2010. Per tant, quan fan un comunicat utilitzant el nom del senyor Lamana i l’antic
alcalde dient que van actuar amb desídia en aquest tema, obvien que sense cap
informe no podia haver-hi coneixement d’allò que el concessionari estava fent
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malament, a més d’oblidar-se que el grup municipal d’ERC també formava part del
govern.
El senyor Llovet comenta que la paraula mentida sempre es diu des del govern i
s’hauria de controlar qui en diu qui no. Explica que no posarà en mans de regidors que
hi ha en aquest govern la responsabilitat de regidories que no són seves. Explica que
si algú ha parlat de buscar responsabilitats sobre aquest assumpte a l’antiga Alcaldia
sempre ha estat l’alcalde actual qui ho ha dit. El seu grup no és partidari de judicialitzar
a ningú, però si s’han de buscar responsables, s’ha de saber que n’hi ha dos. El fet
que no hi hagi interventor municipal no exonera de res l’Ajuntament, ja que hi ha la
solució de fer fer l’informe externament. El que no es pot fer és agafar els preus i
tancar-los dins un calaix i deixar que passin a la Comissió de Preus de Catalunya i les
tarifes que han de pagar els canetencs augmentin un 22%.
El senyor Lamana comenta que el senyor Llovet s’entesta a dir que un dels
responsables era el regidor d’Obres i Serveis i li repeteix que aquest assumpte depèn
d’Intervenció i de la Regidoria d’Hisenda. A més a més, vol que li aclareixi si creu que
el senyor Lamana va rebre una informació i la va amagar en un calaix.
El senyor Llovet explica que va entrar un document a l’Ajuntament que s’havia
d’aprovar per Ple i no es va aprovar. Qui no el va portar a Ple ell no ho sap. Creu que
un cop entra aquest document per registre, ha de seguir el seu camí fins a la persona
responsable que el porti a aprovació del Ple. Només vol aclarir que el regidor
responsable ha de ser plenament conscient que ha entrat un document a l’Ajuntament
provinent de l’empresa d’aigües.
El senyor Lamana explica que si hi ha d’haver algun responsable d’aquesta situació ha
de ser el govern anterior, amb això està d’acord. Simplement vol recordar al senyor
Llovet que els seu grup municipal també hi era, en aquest govern anterior.
El senyor Llovet explica que ara farà la seva intervenció de l’assumpte pròpiament dit.
El seu grup municipal està completament d’acord amb l’equip de govern perquè
l’augment dels preus en alta de l’aigua no repercuteixi en els ciutadans. També vol
recordar que perquè aquests preus en alta augmentin, i augmentin un 15%, el Consell
Comarcal del Maresme ho ha d’haver aprovat i, per tant, l’equip de govern hauria de
fer una gestió més acurada del tema, aprofitant que la Presidència del Consell
Comarcal del Maresme és del mateix color que l’Ajuntament. Per acabar, vol comentar
que un cop tot estigui resolt, s’haurà de tornar a revisar tots els preus des de l’any
2009 fins al 2011.
El senyor alcalde agraeix la predisposició dels grups municipals d’ERC i del PSC.
Explica que s’estan demanant informacions al Consell Comarcal del Maresme
respecte a aquest assumpte, perquè consideren que encara s’ha de fer una feina més
exhaustiva de fiscalització de Sorea. Pel que fa a la discussió del senyor Lamana amb
el senyor Llovet, recorda a aquest últim que quan no hi havia interventor a
l’Ajuntament, a l’equip de govern també hi havia el grup municipal d’ERC, ja que no
van marxar fins al juliol de l’any 2010. Per tant, demanar responsabilitats pel que fet
que no hi havia interventor, considera que hauria de ser una coresponsabilitat entre
tots.
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7. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COMPTE D’EXPLOTACIÓ ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL CURS 2011-12
Vist el compte d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponent
al curs escolar 2011-2012, presentat per l’empresa concessionària Suara Serveis
SCCL, en data 11 de febrer de 2013, de conformitat a allò establert en la clàusula 7 del
plec regulador de la concessió.
Atès que aquest Ajuntament va encarregar, per compte del concessionari, un informe
extern de revisió del compte d’explotació del curs 2011-2012 de l’escola bressol El
Palauet, per a la fiscalització dels comptes segon allò que disposa la clàusula 7.2 del
plec, mitjançant el Decret d’Alcaldia, a l’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i
Consultoria, S.A., el qual ha arribat a les conclusions següents:
“
1. Hem realitzat una revisió limitada del Compte de Gestió Econòmica adjunt de
l’Escola Bressol El Palauet, servei municipal gestionat de forma directa per Suara
Serveis, S.C.C.L. (en endavant, també el Gestor) que comprèn el compte de
resultats i les notes explicatives corresponents al període comprés entre l’1 de
setembre de 2011 i el 31 d’agost de 2012. Els administradors del Gestor són
responsables de la preparació i presentació d’aquest Compte de Gestió Econòmica
de conformitat amb el Plec de Clàusules i el Contracte de Gestió de servei públic
en la modalitat de concessió per a la gestió de l’esmentat servei municipal. La
nostra responsabilitat és expressar una conclusió sobre aquest Compte de Gestió
Econòmica basada en la nostra revisió limitada.
2. Excepte pel que s’indica en el paràgraf 3 següent, hem dut a terme la nostra
revisió limitada d’acord amb la Norma Internacional de Treballs de Revisió 2400.
Aquesta norma requereix planificar i executar la revisió amb la finalitat d’obtenir
una seguretat moderada sobre si els estats financers estan lliures d’errors
materials. Una revisió es limita principalment a la realització de preguntes al
personal de l’entitat i l’aplicació de procediments analítics sobre les dades
financeres pel que, en conseqüència, proporciona menys seguretat que una
auditoria. Atès que no hem realitzat una auditoria, no expressem una opinió
d’auditoria.
3. El compte de resultats de l’exercici 2011-12 adjunt inclou despeses per un total de
54.982,15 euros (Servei de Neteja i Productes: 40.394,07 euros; Manteniment
d’Instal·lacions: 13.407,64 euros; Resta: 1.180,44 euros) facturades per “Garbet
Neteja i Manteniment Integral Empresa d’Inserció, S.C.C.L.”, entitat vinculada al
Gestor. No ha estat possible contrastar objectivament mitjançant propostes
econòmiques alternatives que els preus repercutits per aquesta entitat al Gestor
siguin de mercat.
4. D’acord amb el Plec de Clàusules d’Explotació que regula la concessió del servei
públic de l’Escola Bressol El Palauet, l’Ajuntament de Canet de Mar abonarà en
dotze pagaments mensuals dues terceres parts del cost aprovat per plaça amb la
consideració de bestreta a compte de la liquidació final. Durant el període objecte
de revisió, les factures per aquest concepte emeses pel Gestor prenen com a base
de càlcul el pressupost que va ser d’aplicació en el curs 2010-11 anterior, restant
pendent d’emissió la factura corresponent a la liquidació final del curs 2011-12.
Considerant l’aportació aprovada pel mencionat Ajuntament per al curs 2011-12,
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establerta en 3.060,76 euros per plaça i curs, i 161 places en termes homogenis,
els ingressos totals derivats per aquest concepte, inclosa la liquidació final i sens
perjudici de que el resultat hagi de ser reinvertit, serien de 492.782,36 euros. El
compte de resultats elaborat pel Gestor presenta una xifra d’ingressos per aquest
concepte de 330.348,24 euros. D’acord amb les afirmacions rebudes del Gestor,
aquesta facturació no s’ha emès ni comptabilitzat, atès que en cas de cobrar-la
hauria de ser reintegrada al propi Ajuntament de Canet de Mar.
5. L’epígraf d’Ingressos quotes usuaris, 224.612,28 euros, es troba minorat en
4.904,37 euros que obeeixen a rebuts impagats de cursos anteriors que el Gestor
considera definitivament incobrables, una vegada feta la gestió de cobrament.
Aquest import s’hauria d’haver reconegut com incobrables en el seu moment,
minorant la xifra de resultats. Per tant, els ingressos i el resultat del curs 2011-12
haurien de ser superiors en l’esmentada quantia.
6. Els registres auxiliars de nòmina del Gestor mostren imports superiors en concepte
de sous i salaris i seguretat social a càrrec de l’Entitat respecte de les dades que
es presenten sota la partida de Despeses de Personal del compte de resultats de
l’exercici 2011-12 adjunt, essent correctes els primers. D’haver considerat les xifres
que es desprenen dels registres auxiliars de nòmina les despeses serien superiors
i el resultat del curs 2011-12 seria inferior en 8.273,99 euros.
7. La partida de Despeses de Personal inclou despeses en concepte de formació per
import de 2.932,89 euros. Atenent a la naturalesa de l’acció formativa (nivell C de
català, introducció al cooperativisme, sistemes d’informació i altres) i a que han
estat impartides per personal propi de Suara Serveis, S.C.C.L., no haurien de
formar part del compte de resultats de l’exercici, atès que ja estarien incloses sota
la partida de Despeses Generals.
8. El compte de resultats adjunt no inclou despeses meritades en concepte de
subministrament de gas corresponent al període comprés entre abril i agost de
2012 per import de 3.442,47 euros.
9. Com a resultat de la nostra revisió limitada, que en cap moment pot ser entesa
com una auditoria de comptes, llevat dels ajustaments que poguessin derivar-se de
la situació que es menciona en el paràgraf 3, i llevat dels efectes de les excepcions
que es descriuen en els paràgrafs 4, 5, 6, 7 i 8, no ha arribat al nostre coneixement
cap assumpte que ens faci concloure que el Compte de Gestió Econòmica adjunt
no expressi, en tots els aspectes significatius, el resultat de la gestió econòmica de
l’Escola Bressol El Palauet efectuada de forma directa per Suara Serveis, S.C.C.L.
del període comprés entre l’1 de setembre de 2011 i el 31 d’agost de 2012, de
conformitat amb el Plec de Clàusules i el Contracte de Gestió de servei públic en la
modalitat de concessió per a la gestió del l’esmentat servei municipal. ”
Vist l’informe emès en data 30 d’abril de 2013 per l’Interventor Municipal, el contingut
del qual es transcriu a continuació:
“
INFORME D’INTERVENCIÓ
Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent
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INFORME
ASSUMPTE
Fiscalització del compte d’explotació del curs 2011 – 2012 de l’Escola Bressol El
Palauet.
RELACIÓ DE FETS
El 8 de Juliol de 2008, l’Ajuntament de Canet va signar el contracte de gestió de servei
públic en la modalitat de concessió per a la gestió del servei de l’escola bressol “El
Palauet”, amb l’empresa Escaler SCCL, posteriorment esdevinguda SUARA SERVEIS,
SCCL.
Així mateix, l’empresa concessionària Suara Serveis SCCL va presentar el compte
d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponents al curs escolar
2011-2012, de conformitat a allò establert en la clàusula 7 del plec regulador de la
concessió, següents:
ESCOLA BRESSOL
EL PAL AUET

SERVEIS
COMPL EMEN TARIS

TOTAL

IN GRESSOS DEL SERVEI
Ingressos corrents
Ingress os prestaci ó de serveis
Altres ingre ssos
Ingress os quotes usuaris
Ingress os s ervei de menj ador
Ingress os s erveis extres

554.960,52
330.348,24
330.348,24
224.612,28
224.612,28
-

97.504,52
97.504,52
91.367,90
6.136,62

652.465,04
330.348,24
330.348,24
322.116,80
224.612,28
91.367,90
6.136,62

DESPESES DIRECTES DEL SERVEI
Personal
Sous i s al ari s
Seguretat Soc ia l
Formac ió
Altres despeses
Acti vi ta ts c omplementàri es
Al tres des pes es
Ass eguranç a respons abi li tat c ivil i del s infa nts
Manteniment ordinari edific i, i nstal .la ci ons i es pai s exteri or
Material i equi pa ments
Prevenc ió de ri sc os l abora ls
Publi ci tat i Difus ió
Servei de menj a dor i ca teri ng
Servei de neteja i produc tes de netej a
Subminis traments (telèfon, electri ci tat, ai gua i gas)
Tributs, taxes i revi si ons periòdi ques

548.298,89
454.687,58
341.953,78
109.800,91
2.932,89
93.611,31
647,00
6.522,51
1.940,61
14.557,71
4.366,99
862,45
1.161,47
40.407,12
21.715,00
1.430,45

82.290,06
11.195,75
11.195,75
71.094,31
71.094,31
-

630.588,95
465.883,33
353.149,53
109.800,91
2.932,89
164.705,62
647,00
6.522,51
1.940,61
14.557,71
4.366,99
862,45
1.161,47
71.094,31
40.407,12
21.715,00
1.430,45

6.661,63

15.214,46

21.876,09

20.800,00
20.800,00
-

3.900,18
3.900,18
-

24.700,18
24.700,18
-

(-)14.138,37

11.314,28

(-)2.824,09

MARGE DIRECTE DEL SERVEI
Despe ses indire ctes del serve i
Des peses general s
Benefic i i ndustri al
MARGE NET DEL SERVEI

Així mateix, l’Ajuntament va encarregar, per compte del concessionari, un informe
extern a l’empresa “Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, S.A.” de Revisió del
Compte d’Explotació del Curs 2011– 2012 de l’Escola Bressol “El Palauet”, per a la
fiscalització dels comptes segons allò que disposa la clàusula 7.2 del plec. Informe que
fou emès en data 19 de març de 2013 amb les següents conclusions:
“
10. Hem realitzat una revisió limitada del Compte de Gestió Econòmica adjunt de
l’Escola Bressol El Palauet, servei municipal gestionat de forma directa per Suara
Serveis, S.C.C.L. (en endavant, també el Gestor) que comprèn el compte de
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resultats i les notes explicatives corresponents al període comprés entre l’1 de
setembre de 2011 i el 31 d’agost de 2012. Els administradors del Gestor són
responsables de la preparació i presentació d’aquest Compte de Gestió Econòmica
de conformitat amb el Plec de Clàusules i el Contracte de Gestió de servei públic
en la modalitat de concessió per a la gestió de l’esmentat servei municipal. La
nostra responsabilitat és expressar una conclusió sobre aquest Compte de Gestió
Econòmica basada en la nostra revisió limitada.
11. Excepte pel que s’indica en el paràgraf 3 següent, hem dut a terme la nostra
revisió limitada d’acord amb la Norma Internacional de Treballs de Revisió 2400.
Aquesta norma requereix planificar i executar la revisió amb la finalitat d’obtenir
una seguretat moderada sobre si els estats financers estan lliures d’errors
materials. Una revisió es limita principalment a la realització de preguntes al
personal de l’entitat i l’aplicació de procediments analítics sobre les dades
financeres pel que, en conseqüència, proporciona menys seguretat que una
auditoria. Atès que no hem realitzat una auditoria, no expressem una opinió
d’auditoria.
12. El compte de resultats de l’exercici 2011-12 adjunt inclou despeses per un total de
54.982,15 euros (Servei de Neteja i Productes: 40.394,07 euros; Manteniment
d’Instal·lacions: 13.407,64 euros; Resta: 1.180,44 euros) facturades per “Garbet
Neteja i Manteniment Integral Empresa d’Inserció, S.C.C.L.”, entitat vinculada al
Gestor. No ha estat possible contrastar objectivament mitjançant propostes
econòmiques alternatives que els preus repercutits per aquesta entitat al Gestor
siguin de mercat.
13. D’acord amb el Plec de Clàusules d’Explotació que regula la concessió del servei
públic de l’Escola Bressol El Palauet, l’Ajuntament de Canet de Mar abonarà en
dotze pagaments mensuals dues terceres parts del cost aprovat per plaça amb la
consideració de bestreta a compte de la liquidació final. Durant el període objecte
de revisió, les factures per aquest concepte emeses pel Gestor prenen com a base
de càlcul el pressupost que va ser d’aplicació en el curs 2010-11 anterior, restant
pendent d’emissió la factura corresponent a la liquidació final del curs 2011-12.
Considerant l’aportació aprovada pel mencionat Ajuntament per al curs 2011-12,
establerta en 3.060,76 euros per plaça i curs, i 161 places en termes homogenis,
els ingressos totals derivats per aquest concepte, inclosa la liquidació final i sens
perjudici de que el resultat hagi de ser reinvertit, serien de 492.782,36 euros. El
compte de resultats elaborat pel Gestor presenta una xifra d’ingressos per aquest
concepte de 330.348,24 euros. D’acord amb les afirmacions rebudes del Gestor,
aquesta facturació no s’ha emès ni comptabilitzat, atès que en cas de cobrar-la
hauria de ser reintegrada al propi Ajuntament de Canet de Mar.
14. L’epígraf d’Ingressos quotes usuaris, 224.612,28 euros, es troba minorat en
4.904,37 euros que obeeixen a rebuts impagats de cursos anteriors que el Gestor
considera definitivament incobrables, una vegada feta la gestió de cobrament.
Aquest import s’hauria d’haver reconegut com incobrables en el seu moment,
minorant la xifra de resultats. Per tant, els ingressos i el resultat del curs 2011-12
haurien de ser superiors en l’esmentada quantia.
15. Els registres auxiliars de nòmina del Gestor mostren imports superiors en concepte
de sous i salaris i seguretat social a càrrec de l’Entitat respecte de les dades que
es presenten sota la partida de Despeses de Personal del compte de resultats de
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l’exercici 2011-12 adjunt, essent correctes els primers. D’haver considerat les xifres
que es desprenen dels registres auxiliars de nòmina les despeses serien superiors
i el resultat del curs 2011-12 seria inferior en 8.273,99 euros.
16. La partida de Despeses de Personal inclou despeses en concepte de formació per
import de 2.932,89 euros. Atenent a la naturalesa de l’acció formativa (nivell C de
català, introducció al cooperativisme, sistemes d’informació i altres) i a que han
estat impartides per personal propi de Suara Serveis, S.C.C.L., no haurien de
formar part del compte de resultats de l’exercici, atès que ja estarien incloses sota
la partida de Despeses Generals.
17. El compte de resultats adjunt no inclou despeses meritades en concepte de
subministrament de gas corresponent al període comprés entre abril i agost de
2012 per import de 3.442,47 euros.
18. Com a resultat de la nostra revisió limitada, que en cap moment pot ser entesa
com una auditoria de comptes, llevat dels ajustaments que poguessin derivar-se de
la situació que es menciona en el paràgraf 3, i llevat dels efectes de les excepcions
que es descriuen en els paràgrafs 4, 5, 6, 7 i 8, no ha arribat al nostre coneixement
cap assumpte que ens faci concloure que el Compte de Gestió Econòmica adjunt
no expressi, en tots els aspectes significatius, el resultat de la gestió econòmica de
l’Escola Bressol El Palauet efectuada de forma directa per Suara Serveis, S.C.C.L.
del període comprés entre l’1 de setembre de 2011 i el 31 d’agost de 2012, de
conformitat amb el Plec de Clàusules i el Contracte de Gestió de servei públic en la
modalitat de concessió per a la gestió del l’esmentat servei municipal. ”
FONAMENTS DE DRET
Els articles 235, 238 i 248 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposen:
“Article 235. Obligacions del contractista
Sens perjudici de les obligacions que s’estipulin en el contracte, són obligacions
del contractista:
....
e) Informar l’administració del funcionament del servei, i quan calgui, de l’execució
de les obres i instal·lacions al seu compte, com també dels comptes
d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb la gestió del servei.
....”
“Article 238. Potestats de l’administració
Correspon als ens locals la potestat de direcció i control del servei públic, en virtut
de la qual el poden modificar i suprimir, i en la concessió, també exercir les
facultats que estableix l’article 248 d’aquest Reglament.”
“Article 248. Potestats de l’ens concedent
L’ens concedent té les potestats següents:
....
b) Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local pot
inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la documentació
relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per mantenir o
restablir la prestació corresponent.
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....”
Així mateix, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix:
“Article 259. Règim de la concessió
....
259.2L'ens local no pot renunciar a la fiscalització del servei, llurs
modificacions, al rescat, al segrest o a la declaració de caducitat.
....”
Per altre banda, el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques al seu article 249
disposa:
“Article 249. Prerrogatives i drets de l’Administració
1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i amb els efectes assenyalats
en aquesta Llei, l'òrgan de contractació o, si s'escau, l'òrgan que es determini
en la legislació específica, té les següents prerrogatives i drets:
....
f) Vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari, a la qual
cosa podrà inspeccionar el servei, les seves obres, instal·lacions i locals, així
com la documentació, relacionats amb l'objecte de la concessió.
....”
En relació al Plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió:
“11. Obligacions del concessionari.
Són obligacions del concessionari:
....
i) presentar una relació dels alumnes matriculats, així com les variacions es
vagin produint i, amb la periodicitat que s’estableix, la documentació següent:
• abans de l’inici de cada curs, les propostes següents:
- programació pedagògica i organitzativa.
- pressupost del servei;
- pressupost del servei de menjador;
- pressupost d’activitats accessòries o complementàries;
- actuacions de manteniment ordinari.
• en acabar-se el curs:
- memòria de la gestió i activitats realitzades.
- compte d’explotació desglossant els ingressos per tarifes.
- informe de les desviacions respecte del pressupost aprovat.
- certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social.
• trimestralment: còpia dels TC1 i TC2 presentats”
“14. Potestats de l’Ajuntament.
Correspon a la Corporació la potestat de:
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--c) controlar i fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local
pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la
documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per
mantenir o restablir la prestació corresponent. L’Ajuntament podrà, en exercici
d’aquesta facultat, exigir al concessionari la realització i assumpció del cost de
les auditories (financeres, de compliment i d’eficàcia), amb el límit d’una per
exercici econòmic.”
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I ECONOMIQUES
D’acord amb els antecedents i els fonaments de dret establerts, i en relació al compte
d’explotació del curs 2011 – 2012 de l’Escola Bressol El Palauet, presentat per SUARA
SERVEIS, SCCL, cal destacar que esdevé un dret i una obligació per l’Ajuntament la
realització de la fiscalització del servei concessionat, i alhora esdevenen obligacions
del concessionari aportar la totalitat dels justificants corresponents del compte
d’explotació, i facilitar a l'Ajuntament un sistema àgil i fidedigne d'informació sobre la
prestació del servei.
Respecte de la revisió externa, i pel que fa als ajustaments quantificables directament
pels propis auditors, el compte de resultats ajustat seria el següent:
ESCOLA BRESSOL
EL PALAUET

SERVEIS
COMPLEMENTARIS

Par àgraf
TOTAL

Ajust

TOTAL
AJUSTAT

INGRESSOS DEL SERVEI
Ingr essos cor rent s
Ingres s os pres tac i ó de s er vei s
Altr es ingressos
Ingres s os quotes us uar i s
Ingres s os s er vei de menj ador
Ingres s os s er vei s extres

554.960,52
330.348,24
330.348,24
224.612,28
224.612,28
-

97.504,52
97.504,52
91.367,90
6.136,62

652 .465,04
330 .348,24
330 .348,24
322 .116,80
224 .612,28
91.367,90
6.136,62

DESPESES DIRECTES DEL SERVEI
Personal
Sous i s al ar i s
Seguretat Soc i al
For ma ci ó
Altr es despeses
Acti vi tats compl ementàri es
Al tres des pes es
As s egura nça res pons abi l i ta t ci vi l i del s i nfants
Manteni ment or di nari edi fi ci , i ns tal .l aci ons i es pai s exteri or
Mater i al i equi paments
Prevenci ó de ri s cos l aboral s
Publ i c i ta t i Di fus i ó
Ser vei de menj ador i c ateri ng
Ser vei de netej a i productes de netej a
Submi ni s traments (tel èfon, el ectri c i tat, ai gua i gas )
Tr i buts , taxes i r evi s i ons peri òdi ques

548.298,89
454.687,58
341.953,78
109.800,91
2.932,89
93.611,31
647,00
6.522,51
1.940,61
14.557,71
4.366,99
862,45
1.161,47
40.407,12
21.715,00
1.430,45

82.290,06
11.195,75
11.195,75
71.094,31
71.094,31
-

630 .588,95
465 .883,33
353 .149,53
109 .800,91
2.932,89
164 .705,62
647,00
6.522,51
1.940,61
14.557,71
4.366,99
862,45
1.161,47
71.094,31
40.407,12
21.715,00
1.430,45

6.661,63

15.214,46

21.876,09

180 .431 ,01

20.800,00
20.800,00
-

3.900,18
3.900,18
-

24.700,18
24.700,18
-

24 .700 ,18
24 .700 ,18
-

MARGE DIRECTE DEL SERVEI
De spese s indire ctes del ser vei
Des pes es general s
Benefi ci i ndus tri a l
MARGE NET DEL SERVEI

(-)14.138,37

11.314,28

4

162 .434 ,12

5

4 .904 ,37

6
6

7 .216 ,13
1 .057 ,86
(-)2 .932 ,89

7

3 .442 ,47

(-)2 .824,09

Respecte a la limitació que Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, S.A. exposa en el
paràgraf 3er del seu informe, en relació a que el compte de resultats de l’exercici
inclou 54.982,12 euros corresponents a despeses de neteja i manteniment facturades
per “Garbet neteja i Manteniment Integral Empresa i d’Inserció, SCCL”, vinculada a
SUARA SERVEIS, SCCL, de la que no han pogut contrastar objectivament propostes
econòmiques alternatives, cal posar de manifest els següents aspectes:
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819 .803 ,53
492 .782 ,36
492 .782 ,36
327 .021 ,17
229 .516 ,65
91 .367 ,90
6 .136 ,62
639 .372 ,52
471 .224 ,43
360 .365 ,66
110 .858 ,77
168 .148 ,09
647 ,00
6 .522 ,51
1 .940 ,61
14 .557 ,71
4 .366 ,99
862 ,45
1 .161 ,47
71 .094 ,31
40 .407 ,12
25 .157 ,47
1 .430 ,45

155 .730 ,83
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El pressupost aprovat en sessió plenària de data 31 de març de 2011, preveia
un cost a assumir per la concessionària en concepte de neteja de 42.027,86 €.
Posteriorment a aquest acord, la concessionària va proposar una sèrie de
mesures d’estalvi, que en el cas de la neteja quantificava en 23.204,11 €,
consistent en la contractació directa del personal de neteja.



Tot i l’anterior, la concessionària ha mantingut el servei de neteja externalitzat
amb l’empresa del seu grup “Garbet Cooperativa d’Inserció”, la qual ha facturat
un import total de 40.394,07 €.



Paral·lelament a l’anterior, en data 15 de març de 2013 mitjançant escrit
presentat per registre d’entrada (RE: 2013/1221) de l’Ajuntament, SUARA
SERVEIS, SCCL va proporcionar el quadre de subrogació del personal en el
que s’inclou la persona dedicada a la neteja de l’Escola Bressol per import de
17.288,52 €, la qual ha estat contractada en data 1 de setembre de 2012 amb
un contracte que finalitza el 31 de juliol de 2013.

Malgrat l’afirmació de la concessionària en relació a la desviació negativa produïda per
la contractació directa del personal de neteja en relació a que “finalment aquest curs
s’ha continuat amb els serveis de neteja externalitzats amb acord amb l’ajuntament”, el
que subscriu el present informe no te constància de l’esmentat acord que es manifesta
en l’escrit de SUARA SERVEIS, SCCL, motiu pel qual, es conclou en aquest aspecte
que no hauria de considerar-se la desviació produïda com una despesa justificable del
servei, i en conseqüència el quadre resultant seria el següent:
ESCOLA BRESSOL
EL PALAUET
IN GRESSOS DEL SERVEI
Ingressos corre nts
I ngres s os pres tac ió de s erveis
Altres ingre ssos
I ngres s os quotes us uari s
I ngres s os s ervei de menj ador
I ngres s os s ervei s extres

554.960,52
330.348,24
330.348,24
224.612,28
224.612,28

DESPESES DIRECTES DEL SERVEI
Personal
Sous i s a la ris
Segureta t Soc ia l
Formac ió
Altres de spe ses
Activi ta ts compl ementà ri es
Altres des pes es
As s egura nça res pons a bi li ta t civi l i del s infants
Ma nteni ment ordina ri edific i, i ns ta l.l a cions i es pai s ex teri or
Ma teria l i equi paments
Prevenci ó de ri s cos l a boral s
Publ ici ta t i Di fus i ó
Servei de menj ador i c atering
Servei de netej a i productes de netej a
Subminis traments (tel èfon, el ectri ci ta t, a i gua i ga s )
Tri buts , tax es i revi s ions periòdi ques

548.298,89
454.687,58
341.953,78
109.800,91
2.932,89
93.611,31
647,00
6.522,51
1.940,61
14.557,71
4.366,99
862,45
1.161,47

MARGE DIRECTE DEL SERVEI
De spe se s indire ctes de l serve i
Des pes es general s
Benefici indus tria l
MARGE N ET DEL SERVEI

SERVEIS
COMPLEMENTARIS

Par àgr af
TOTAL

97.504,52
97.504,52
-

91.367,90
6.136,62
82.290,06
11.195,75
11.195,75
71.094,31
-

-

71.094,31

40.407,12
21.715,00
1.430,45

-

652.465,04
330.348,24
330.348,24
322.116,80
224.612,28
91.367,90
6.136,62
630.588,95
465.883,33
353.149,53
109.800,91
2.932,89
164.705,62
647,00
6.522,51
1.940,61
14.557,71
4.366,99
862,45
1.161,47
71.094,31
40.407,12
21.715,00
1.430,45

6.661,63

15.214,46

21.876 ,09

20.800,00
20.800,00

3.900 ,18
3.900,18

24.700 ,18
24.700,18

(-)14.138,37

11.314,28

Ajust

4

162.434,12

5

4.904,37

6
6

7.216,13
1.057,86
(-)2.932,89

7

(-)18.082,12
3.442,47

TOTAL
AJUSTAT
819.803,53
492.782,36
492.782,36
327.021,17
229.516,65
91.367,90
6.136,62
621.290,40
471.224,43
360.365,66
110.858,77
150.065,97
647,00
6.522,51
1.940,61
14.557,71
4.366,99
862,45
1.161,47
71.094,31
22.325,00
25.157,47
1.430,45
198.513,13
24.700,18
24.700,18

-

-

(-)2.824,09

173.812,95
Fa ctura ci ó no efectua da Ajuntament

-162.434,12

Ingres s a r a l 'Aj untament

11.378,83

CONCLUSIONS
Per tot això cal concloure que, a judici del sotasignant, caldria procedir a:
PRIMER.-Aprovar els comptes d’explotació del servei públic d’Escola Bressol
Municipal El Palauet, corresponent al curs escolar 2011 -2012, presentat per l’empresa
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concessionària Suara Serveis SCCL, introduint les rectificacions resultants del present
informe.
SEGON.- Compensar l’import pendent de facturar per la concessionària, això és
162.434,12 euros, amb part del benefici obtingut en el curs escolar 2011-2012.
TERCER.- Requerir a la concessionària del servei (Suara Serveis SCCL) l’ingrés a
l’Ajuntament de l’excedentpendent de compensar corresponent al curs escolar 2011 2012, això és 11.378,83 euros.
QUART.- Notificar aquest acord a la concessionària del servei i a la Tresoreria
municipal per tal que en prenguin coneixement.”
FONAMENTS DE DRET
Els articles 235, 238 i 248 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals disposen:
“Article 235. Obligacions del contractista
Sens perjudici de les obligacions que s’estipulin en el contracte, són obligacions
del contractista:
....
e) Informar l’administració del funcionament del servei, i quan calgui, de l’execució
de les obres i instal·lacions al seu compte, com també dels comptes
d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb la gestió del servei.
....”
“Article 238. Potestats de l’administració
Correspon als ens locals la potestat de direcció i control del servei públic, en virtut
de la qual el poden modificar i suprimir, i en la concessió, també exercir les
facultats que estableix l’article 248 d’aquest Reglament.”
“Article 248. Potestats de l’ens concedent
L’ens concedent té les potestats següents:
....
b) Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local pot
inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la documentació
relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per mantenir o
restablir la prestació corresponent.
....”
Així mateix, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix:
“Article 259. Règim de la concessió
....
259.2L'ens local no pot renunciar a la fiscalització del servei, llurs
modificacions, al rescat, al segrest o a la declaració de caducitat.
....”
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Per altre banda, el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques al seu article 249
disposa:
“Article 249. Prerrogatives i drets de l’Administració
1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i amb els efectes assenyalats
en aquesta Llei, l'òrgan de contractació o, si s'escau, l'òrgan que es determini
en la legislació específica, té les següents prerrogatives i drets:
....
f) Vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari, a la qual
cosa podrà inspeccionar el servei, les seves obres, instal·lacions i locals, així
com la documentació, relacionats amb l'objecte de la concessió.
....”
En relació al Plec de clàusules administratives particulars del contracte de concessió:
“11. Obligacions del concessionari.
Són obligacions del concessionari:
....
i) presentar una relació dels alumnes matriculats, així com les variacions es
vagin produint i, amb la periodicitat que s’estableix, la documentació següent:
• abans de l’inici de cada curs, les propostes següents:
- programació pedagògica i organitzativa.
- pressupost del servei;
- pressupost del servei de menjador;
- pressupost d’activitats accessòries o complementàries;
- actuacions de manteniment ordinari.
• en acabar-se el curs:
- memòria de la gestió i activitats realitzades.
- compte d’explotació desglossant els ingressos per tarifes.
- informe de les desviacions respecte del pressupost aprovat.
- certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social.
• trimestralment: còpia dels TC1 i TC2 presentats”
“14. Potestats de l’Ajuntament.
Correspon a la Corporació la potestat de:
--c) controlar i fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l’ens local
pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i la
documentació relacionada amb l’objecte de la concessió, i dictar les ordres per
mantenir o restablir la prestació corresponent. L’Ajuntament podrà, en exercici
d’aquesta facultat, exigir al concessionari la realització i assumpció del cost de
les auditories (financeres, de compliment i d’eficàcia), amb el límit d’una per
exercici econòmic.”
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal
aplicació.
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.-Aprovar els comptes d’explotació del servei públic d’Escola Bressol
Municipal El Palauet, corresponent al curs escolar 2011 -2012, següent un cop
introduïdes les rectificacions resultants de l’expedient:
TOTAL
AJUSTAT
INGRESSOS DEL SERVEI
Ingressos corrents
I ngres s os pres ta c ió de s ervei s
Altres ingressos
I ngres s os quotes us ua ri s
I ngres s os s ervei de menj a dor
I ngres s os s ervei s extres

819.803,53
492.782,36
492.782,36
327.021,17
229.516,65
91.367,90
6.136,62

DESPESES DIRECTES DEL SERVEI
Personal
Sous i s a l a ris
Segureta t Soci a l
Forma ci ó
Altres despeses
Acti vi ta ts c ompl ementà ri es
Al tres des pes es
As s egura nça res pons a bi l ita t c i vi l i del s i nfa nts
Ma nteni ment ordi na ri edi fi ci , i ns ta l .l a ci ons i es pa i s exteri or
Ma teria l i equi pa ments
Prevenc i ó de ri s cos l a bora l s
Publ i ci ta t i Difus i ó
Servei de menj a dor i c a teri ng
Servei de netej a i produc tes de netej a
Submi ni s tra ments (tel èfon, el ectri c ita t, a igua i ga s )
Tri buts , ta xes i revi s ions peri òdi ques

621.290,40
471.224,43
360.365,66
110.858,77
150.065,97
647,00
6.522,51
1.940,61
14.557,71
4.366,99
862,45
1.161,47
71.094,31
22.325,00
25.157,47
1.430,45

MARGE DIRECTE DEL SERVEI

198.513,13

Despeses indirectes del servei
Des pes es genera l s
Benefi c i i ndus tri a l

24.700,18
24.700,18
-

MARGE NET DEL SERVEI

173.812,95
-162.434,12
11.378,83

SEGON.- Compensar l’import pendent de facturar per la concessionària, això és
162.434,12 euros, amb part del benefici obtingut en el curs escolar 2011-2012.
TERCER.- Requerir a la concessionària del servei (Suara Serveis SCCL) l’ingrés a
l’Ajuntament de l’excedentpendent de compensar corresponent al curs escolar 2011 2012, això és 11.378,83 euros.
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QUART.-Donar tràmit d’audiència prèvia, en virtut de l’establert en l’article 84.2 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú,
perquè en un termini de deu dies hàbils, puguin al·legar i presentar la documentació i
la justificació que estimin pertinents. Un cop transcorregut el termini sense haver-se
presentat les al·legacions o les justificacions que estimin pertinents, es donarà
continuïtat al tràmit de l’expedient.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la concessionària del servei i a la Tresoreria
municipal per tal que en prenguin coneixement.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que per poder aprovar els comptes de l’escola bressol s’ha dut a terme una auditoria
comptable. Les conclusions de l’auditor són, en resum, que el marge net del servei ha
estat de 155.730 euros positius, a diferència de la pèrdua de 2.824 euros que presenta
la concessionària. Aquesta diferència és, bàsicament, deguda al fet que el gestor del
servei ha deixat de facturar a l’Ajuntament l’import de 162.434 euros. El gestor addueix
que aquesta facturació no s’ha admès ni comptabilitzat, ja que en cas de ser cobrada
s’hauria de reintegrar al mateix Ajuntament. Però és clar que si no es comptabilitza,
s’està alterant el resultat de l’explotació. Per altra banda, es detecta un cost del servei
de neteja superior al previst. L’acord entre l’Ajuntament i el gestor del servei, a
proposta d’aquest últim, era d’efectuar el servei de neteja amb un pressupost
d’aproximadament 22.000 euros, que és el cost de la dedicació d’una persona. En
realitat, però, el servei ha estat efectuat per una empresa vinculada al gestor, amb un
sobre cost de 18.000 euros. Per tant, es proposa aprovar els comptes presentats,
incloent-hi les rectificacions de l’informe, la compensació de l’import pendent d’efectuar
per part de la concessionària i requerir l’ingrés a l’Ajuntament de l’excedent d’11.371
euros.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta si
s’han fet reunions amb l’empresa per parlar d’aquestes diferències entre els comptes
presentats per la concessionària i l’auditoria fet per part de l’Ajuntament, perquè així
s’evitaria que presentessin al·legacions a aquest assumpte.
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que bàsicament
estan d’acord amb el compte d’explotació que presenta el govern i, per tant, hi donaran
suport. Vol, però, preguntar l’import real que ha pagat l’Ajuntament el curs 2011-2012 i
també l’import que ha pagat la Generalitat.
El senyor Gregori comenta que aquesta informació que demana el senyor Llovet no la
sap de memòria i de seguida que puguin la hi faran arribar. Pel que fa a la pregunta de
la senyora Tamayo, el senyor Gregori explica que sí que se n’ha parlat de les
discrepàncies amb l’empresa. Explica que se’n va parlar en una reunió prèvia a la
presentació d’aquest informe. Explica que l’empresa va considerar que no calia
facturar els 160.000 euros que ha comentat en l’anterior intervenció, ja que després ho
hauria de tornar. Pel que fa a la diferència de la neteja, és degut a un compromís entre
l’Ajuntament i l’empresa concessionària, ja que es considerava que el cost de la neteja
era excessiu, uns 40.000 euros. En la realitat, però, no es va produir aquesta reducció.
La senyora Tamayo comenta si s’han demanat les explicacions a l’empresa de per què
aquest compromís no s’ha acomplert. Comenta que si, un cop fet aquest informe
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auditor, s’ha intentar llimar les diferències que s’han trobat, simplement per evitar
possibles al·legacions.
El senyor Gregori explica que abans de l’informe, fins i tot, ja s’havia parlat amb
l’empresa.
La senyora Tamayo explica que com que la liquidació ha estat positiva, cosa que vol
dir que s’ha fet una bona gestió, hi donaran suport.
8. INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC D’ESCOLA BRESSOL DE CANET DE MAR
Atès que el proper 31 de juliol de 2013 finalitza el termini d’execució del contracte de
gestió del servei públic d’escola bressol de Canet de Mar, sense que ni l’Ajuntament ni
la concessionària tinguin la voluntat d’exercir el dret de pròrroga.
Atès que és voluntat de l’Ajuntament de Canet de Mar seguir prestant l’esmentant
servei públic.
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris per prestar de forma directa
aquest servei.
Vist el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), i concretament el seu article
109.1, que prescriu que “la celebració de contractes per part de les administracions
públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que l’inicia l’òrgan
de contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article
22 d’aquesta Llei”.
Atès que en data 22 de maig de 2013, s’ha emès informe per la secretària de la
Corporació sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de
conformitat amb aquest, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte és el
Ple de la Corporació, ja que l’import del contracte supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost per a l’any 2013.
Vist i trobat conforme el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques particularsreguladores del procediment obert per a l’adjudicació d’un
contracte per a la gestió del servei públic d’escola bressol de Canet de Mar i tenint en
compte allò que es disposa al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),al Reial
decret 817/2009, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, així com el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, en tot allò que no contradigui el TRLCSP i la resta de disposicions legals
vigents.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb l’Alcaldia, s’acorda per tretze vots a favor dels regidors Jesús
Marín i Hernàndez, CatiForcano Isern, Toni Romero Carbonell, Laureà Gregori
Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones Conesa, M. Assumpció Sánchez
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Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Sílvia
Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández i tres abstencions dels
regidors Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena i Lluís Llovet Bayer:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació per a la gestió del servei públic d’escola
bressol de Canet de Mar, essent el pressupost base de licitació de 2.715.254,10 €. De
conformitat amb allò que es disposa a l’art. 20 apartat Ú paràgraf 9è, de la llei 37/1992,
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, aquest servei es troba exempt
d’IVA. El valor estimat del contracte de 5.702.033,61 €.
SEGON.- Que es publiqui el corresponent edicte al DOGCsegons allò que disposa
l’art. 142.1 del TRLCSP. Així mateix la licitació es publicarà al perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.
TERCER.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques particulars, que hauran de regir l’esmentada contractació, elqual s’adjunta a
aquesta proposta.
QUART.-Aprovar la despesa de 37.000,00 € amb càrrec a les partida núm. 51 32103
22799 del pressupost municipal per a l’any 2013 (RC núm. 3342). L’Ajuntament
consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèditsuficient per poder
atendre el pagament del seu preu. Atesa la seva plurianualitat, l’eficàcia d’aquest
contracte per a exercicis posteriors, queda condicionada a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
CINQUÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor alcalde, per
a la tramitació, execució i formalització de la present resolució, així com per formular
tots els requeriments que siguin necessaris per tal de poder procedir a l’adjudicació del
present contracte.
El senyor alcalde, en primer lloc, vol demanar excuses perquè el quadre de subrogació
no ha estat a punt fins fa uns minuts. Explica que ahir, via Decret de l’Alcaldia, es va
notificar a l’empresa Suara que l’Ajuntament desestimava les al·legacions que havia
presentat al quadre de subrogació que s’havia plantejat i avui l’empresa ha presentat
per registre un recurs de reposició en el qual es ratificaven en el quadre de subrogació
que plantejaven. Així, doncs, han pensat que el més oportú és que per tal de poder
tirar-ho endavant, s’inclogués al plec de clàusules el quadre de subrogació que tenen a
les mans. Comenta que com a regidor d’Ensenyament intentarà fer una explicació al
més realista possible de la situació de l’escola bressol. No vol donar falses
expectatives a ningú, tenint en compte la difícil situació que es viu en aquests
moments. També vol deixar clar el compromís del govern amb el fet que l’escola
bressol ha de continuar i durant molts anys. Explica que el proper 31 de juliol acaba el
contracte d’explotació del servei d’escola bressol amb l’empresa Suara. Com que
aquest govern té la clara voluntat de continuar mantenint aquest servei, s’inicia un nou
expedient de contractació per als propers cinc anys. El preu base de licitació d’aquest
servei és de 2.715.000 euros, aproximadament. Ha esta un plec complicat d’elaborar,
l’oposició ha tingut en tot moment la informació adequada de l’elaboració de
l’expedient. S’ha de tenir en compte moltes circumstàncies alienes a aquest
Ajuntament, derivades de la situació econòmica de les administracions
supramunicipals que intervenen en aquest servei. Abans de fer aquest plec, s’ha fet un
treball previ per estudiar allò que l’Administració local pot arribar a assumir i s’ha
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arribat a la conclusió que el màxim que pot assumir l’Ajuntament són 600 euros per
alumne i any, amb una quantitat aproximada de 80.000 euros anuals. Un dels punts
que és més important és la subrogació del personal. Aquest nou curs 2013-2014 es
començarà amb nou grups, és a dir que hi ha hagut una davallada del nombre
d’usuaris, la qual cosa implica, lògicament, que s’haurà de prescindir d’alguns
treballadors de l’escola bressol. Des de l’Ajuntament es creu que qui ha de fer front a
aquesta situació és la concessionària del servei. Tot i que avui aquest tema no és
objecte de debat, ja que avui només s’inicia l’expedient de contractació, vol deixar
palès, d’entrada, que el govern no té cap intenció de suprimir aquest servei. De fet, és
la situació de les famílies, les preinscripcions, el que marca el servei. Els treballadors
tenen la relació contractual amb l’empresa i no amb l’Ajuntament, la qual cosa vol dir
que aquesta situació és a risc i ventura de l’empresa. El senyor alcalde diu que
explicarà les diferències entre el quadre de subrogació que ha presentat l’empresa i el
que l’Ajuntament considera convenient. El que l’empresa planteja és un quadre de
subrogació de divuit persones, de les quals, tenint en compte el nombre de
preinscripcions, en sobrarien cinc. Consideren que el millor que es pot fer ara és
incloure aquest quadre de subrogació al plec de licitació i més endavant ja es veurà
qui haurà de pagar aquestes indemnitzacions. Un altre tema que vol deixar clar és
l’aportació de la Generalitat a les escoles bressol. En aquests darrers anys, aquesta
aportació ha anat baixant de manera esglaonada. Ha baixat de 1.800 euros per
alumne i any als 875 actuals, la qual cosa ha posat en dificultats reals la prestació del
servei. Aquest plec està calculat amb aquesta aportació de 875 euros. En cas que el
Departament de la Generalitat decidís suprimir fins i tot aquests 875 euros per a l’any
2014, la qual cosa no és impossible, la concessionària hauria de continuar el servei.
En cas que aquest contracte quedés desert, el servei es continuarà donant, almenys
durant un any més, perquè la concessionària actual té l’obligació de continuar-lo.
Durant el transcurs d’aquest any, l’Ajuntament continuaria treballant per donar
continuïtat a l’escola bressol i ell personalment, com a regidor d’Ensenyament, agafa la
responsabilitat que l’escola bressol continuï donant servei a Canet de Mar no només
l’any que ve, sinó molts més. Dit això, explica que la quota que hauran de pagar els
usuaris del servei serà de 165 euros mensuals, que implica un 5,88% respecte aquest
curs, amb un increment d’uns 9,17 euros per alumne. La quota de menjador és de 8,16
euros, que implica un augment del 25,93%, amb un increment d’1,68 euros, la qual
cosa sí que representa un augment important. S’ha de tenir en compte, però, i així ho
recull la mateixa auditoria, que el servei de menjador de l’escola bressol era un servei
deficitari i aquelles persones que estaven donant aquest servei formaven part del
personal docent. Aquests preus s’han posat en coneixement de l’AMPA i aprofita per
demanar disculpes perquè en la jornada de portes obertes el govern encara no tenia
preparat aquest plec de clàusules, la qual cosa va fer que els usuaris no tinguessin
tota la informació que els calia. L’horari del servei serà de 8.30 h a 13.00 h i de 15.00 h
a 17.30 h. L’horari de menjador serà de 12.00 h 15.00 h i el descans serà de 13.00 h a
15.00 h.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que la
part més problemàtica d’aquests plecs és la del personal, ja que com que
desapareixen una sèrie de grups, hi ha cinc persones més contractades a dia d’avui
que no es necessiten. De moment, però, aquestes cinc persones estan treballant i, per
tant, és lògic que el quadre de subrogació del plec sigui el que s’ha presentat. Però
això produeix una incoherència, ja que s’està subrogant una sèrie de persones no que
no es necessitaran. Aquest fet li fa preguntar a la secretària de l’Ajuntament si no
s’està condicionant la licitació. Pregunta si s’ha quantificat l’import d’aquestes
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indemnitzacions, perquè si l’empresa que guanyi aquest contracte ha de fer front a
aquestes indemnitzacions, el preu que oferirà haurà de ser més alt.
El senyor alcalde afirma que està quantificat l’import d’aquestes indemnitzacions, tot i
que ara no el té present i li comenta a la senyora Tamayo que l’endemà li farà arribar.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern comenta
que són uns 40.000 euros, repartits entre tots els anys de la concessió.
La senyora Tamayo explica que la partida de personal, si es compara amb l’actual, té
una rebaixa del 15% i només fa referència a l’excedent de personal i no pas a una
rebaixa en els sous. Ho pregunta perquè no s’acaba de veure clar.
El senyor alcalde, en primer lloc, vol agrair als treballadors de l’escola bressol la seva
predisposició a una rebaixa del 15% dels sous, tenint en compte que ja es parla d’uns
sous baixos. Probablement no serà un 15%, sinó que serà una mica menys, cap a un
12%. Per tant, aquest preu de sortida ja està comptabilitzat amb aquestes rebaixes.
La senyora Tamayo comenta que, tot i aquestes explicacions hi ha encara alguna cosa
que no entén. L’escola bressol té un pressupost de 469.000 euros i per aquest any hi
ha una partida de 398.871 euros, per tant, no entén aquesta diferència.
El senyor alcalde explica que no està contemplada aquesta indemnització.
El senyor Gregori explica que l’import del plec de clàusules és el preu de sortida per a
les empreses que es vulguin presentar a la licitació.
El senyor alcalde explica que han fet aquest plantejament en base a les persones que
hi ha preinscrites. L’empresa, però, està en el seu dret de rebutjar aquesta proposta i
n’ha presentat una altra. El govern ha considerat que, per responsabilitat i per no
bloquejar aquest expedient, ja que al setembre ha de començar el nou curs, s’ha
d’incloure al plec.
La senyora Tamayo pregunta si quan es calcula el pressupost de 398.000 euros es
calcula en base a les tretze persones que es necessiten o en base a les divuit del
quadre de subrogació, a la qual cosa li contesten que estan calculats en base a les
persones que es necessitaran. Aleshores pregunta si, a més a més, també hi ha la
rebaixa del 12% dels sous, a la qual cosa també li responen que s’ha tingut en compte
aquesta rebaixa. A continuació, la senyora Tamayo explica que l’aportació municipal
per a l’escola bressol ha baixat molt i, per tant, es pot concloure que aquesta escola no
és una prioritat per a l’equip de govern. Li ha agradat sentir que el servei no perilla,
però amb aquesta rebaixa en el servei, queda clar que no és una prioritat, ja que
l’aportació municipal baixa de 160.000 euros a 60.000. Pel que fa a l’augment del preu
del servei de menjador, el senyor alcalde ha explicat que no es tenia en compte el
personal que atenia aquest servei i pregunta si s’estan estudiant algunes fórmules
perquè aquest servei no sigui tan car. Per últim, explica que la clàusula 10.2 del plec
estableix que l’empresa haurà de destinar un mínim del 5% de reinversió en el servei.
Demana que li aclareixin què vol dir aquesta reinversió, si servirà per rebaixar
l’aportació municipal o es revertirà directament en el servei fent millores a les
instal·lacions. Acaba la seva intervenció explicant que el seu vot serà positiu, ja que el
que interessa és tirar endavant el servei.
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El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que alguns
dubtes que el seu grup es plantejava han anat sortint i, per tant, la seva intervenció es
reduirà. El seu grup està preocupat per l’assumpte dels treballadors i per la pèrdua de
llocs de treball. Sembla que l’Ajuntament no tingués els números gaire clars, ja que el
plec de clàusules marca un director, nou educadors i tres educadors de suport, un total
de tretze. Aquests càlculs són del que es preveu per a l’any vinent, però el plec de
clàusules fa referència a cinc anys i no acaba d’entendre que per fer el càlcul només
es tingui en compte l’any vinent. Potser més endavant hi haurà un increment d’usuaris
i, fins i tot, podria passar que la situació econòmica millorés i que es necessitessin més
treballadors. I el quadre de subrogació tampoc no aclareix massa les coses. Dit això,
també vol tornar a incidir en el tema de l’aportació de l’Ajuntament. El seu grup
considera que l’Ajuntament deixa d’aportar moltíssim. En el punt anterior ha demanat
que li diguessin quines eren les aportacions de l’Ajuntament i de la Generalitat. Segons
els números del punt anterior, l’aportació en fons públics per a l’escola bressol pujava
a uns 500.000 euros. D’aquests diners, uns 150.000 corresponien a l’Ajuntament i ara
proposen pagar-ne 76.000. Li sembla que és una reducció excessiva. Explica que
sembla que no han entès la clàusula 16.7, ja que estableix que si la licitació queda
deserta serà possible fer una altra adjudicació a una empresa no consultada, prèvia
declaració d’imperiosa urgència. Pregunta si això vol dir que si no es presenta ningú es
podrà escollir a qui es vulgui, des de l’Ajuntament. En canvi, l’alcalde ha explicat que si
passa això, el contracte s’allargarà un any. També comenta que en la comissió de
seguiment del servei seria interessant que, a més a més del regidor d’Ensenyament i
d’un altre regidor nomenat per l’alcalde, si aquest últim no ho és, n’hi hagués un que
formés part de l’oposició. Per acabar, torna a repetir que el que més els preocupa és
l’assumpte de la subrogació del personal i de l’intent de conservar com més llocs de
treball millor.
El senyor alcalde explica que no està d’acord amb la senyora Tamayo quan afirma que
l’escola bressol no és una prioritat per a l’equip de govern. El que és una prioritat és
pagar a aquestes empreses concessionàries de serveis municipals. Per tant, no es pot
oferir un servei a la ciutadania sense pagar-lo, que és el que passava abans d’entrar
l’actual equip de govern. Explica que s’ha de contextualitzar a qui s’ofereix el servei, és
a dir, a quina quantitat de persones s’ofereix aquest servei. No troben just donar un
servei molt bo a costa d’altres serveis que també s’han de donar i potser a una part
més important de la societat. Cal distribuir bé els recursos municipals. Pel que fa al 5%
de la reinversió a què estarà obligada la concessionària del servei, en cap cas anirà
encaminat a reduir l’aportació municipal, sinó que anirà directament al servei. Pel que
fa a la clàusula 16.7, comenta que la Llei estableix que si la licitació queda deserta, la
concessionària actual s’hauria de fer càrrec del servei durant un any més. Pel que fa a
la comissió de seguiment, creu que és lògica la demanda del senyor Llovet i agafa el
compromís d’incloure-hi un regidor de l’oposició. Demana que si tenen alguna altra
pregunta la presentin per escrit i els la contestaran tan ràpid com sigui possible. Per
acabar, torna a agrair als treballadors de l’escola bressol la seva generositat.
9. APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL CASALET D’ESTIU DE L’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL PER AL CURS 2012-2013
Atès que l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar és la responsable del
Servei d’Escola Bressol Municipal, el qual, ultra la seva funció educativa, té com a
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objectiu oferir a les famílies la possibilitat de trobar mesures que facilitin la conciliació
entre el món familiar i el món laboral.
Vist que l’EBM El Palauet i a través seu la mateixa Àrea d’Educació ha pogut constar
la necessitat que han expressat diverses famílies usuàries del servei escola, que tenen
més d’un fill en l’etapa d’educació infantil, de trobar un espai de lleure pensat per a
aquesta etapa i que els permeti compaginar els horaris dels dos infants.
Atès que s’ha estudiat la viabilitat de fer una proposta de casal d’estiu per a germans
grans (de l’etapa d’educació infantil) d’usuaris de l’escola bressol municipal, per part
de la Direcció de l’EBM El Palauet, l’empresa concessionària Suara Serveis, SCCL, i la
Regidoria d’Educació.
Atès que el ple del clàusules d’explotació que regulen la concessió, estableix al punt
34.1 que “aquests serveis d’atenció global a la família s’establiran en funció de la
demanda i de mutu acord amb l’Ajuntament de Canet de Mar” i vist que existeix
demanda suficient i que existeix la voluntat d’atendre-la.
Vist l’informe de la tècnica d’educació que es transcriu a continuació
Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a
l’aprovació de les tarifes del Casalet d’estiu a l’Escola Bressol Municipal El Palauet per al
curs 2012-2013, emeto el següent
INFORME
Assumpte.
Aprovació de les tarifes del Casalet d’estiu a l’Escola Bressol Municipal per al curs 20122013
Fets:
En data 17 de maig de 2013 Suara Serveis, SCCL, presenta al registre d’entrada de
l’ajuntament l’estudi de costos en relació a la posada en marxa d’un casal d’estiu per a
germans dels usuaris de l’escola bressol que estiguin en l’etapa d’educació infantil.
CASALET D’ESTIU
Previsió ingressos
Aportació famílies
Nre. infants
Previsió despeses*
Personal
Prevenció riscos
Total personal

2.952,00€
164€
18
3.896,61€
3.509,40€
15,18€
3.524,58€

Manteniment
Assegurances
Total manteniment
Despeses generals i benefici industrial

33,63€
33,63€
00,00€

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

-606,21€

*Pel que fa a les despeses de personal es fa constar que s’ha calculat el cost real del
que representaria tenir personal extern per atendre el Casalet. La proposta de l’empresa
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concessionària del servei es basa, però, en el fet que amb la reorganització del personal
de la llar d’infants es pot assumir la prestació d’aquest servei.
Es reflecteix a continuació l’estudi de costos descomptant les despeses de personal que
seran assumides per l’estructura de l’escola, cosa que representa una oportunitat
d’increment d’ingressos.
CASALET D’ESTIU
Previsió ingressos
Aportació famílies
Nre. infants

2.952,00€
164€
18

Previsió despeses*
Personal
Prevenció riscos
Total personal
Manteniment
Assegurances

947,68€
568,06€
7,59€
575,65€

Total manteniment
Despeses generals i benefici industrial
RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

33,63€
33,63€
295,20€
2.047,52€

Es preveu que els usuaris puguin inscriure’s al Casalet per la totalitat del servei o que
puguin inscriure’s per setmanes. La descomposició dels ingressos unitaris totals
previstos és la següent:
CASALET D’ESTIU
Darrera setmana juny
1a setmana juliol
2a setmana juliol
3a setmana juliol
4a setmana juliol
TOTAL

24,00€
35,00€
35,00€
35,00€
35,00€
164,00€

En relació als serveis complementaris i al servei de menjador es proposa les tarifes
vigents durant el curs 2012-2013.
Conclusió
Es troba correctament justificada la proposta de preus presentada per la concessionària, i
s’informa les tarifes que hauran de fer efectives les famílies perquè es procedeixi
segons criteri superior.
CASALET D’ESTIU
164,00€
Darrera setmana juny
1a setmana juliol
2a setmana juliol
3a setmana juliol
4a setmana juliol

24,00€
35,00€
35,00€
35,00€
35,00€
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal
aplicació.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- establir el servei complementari de Casalet d’estiu d’acord amb el que es
regula en l’article 34.1 del Plec de clàusules d’explotació.
SEGON.- Aprovar les tarifes del casal d’estiu de l’Escola Bressol Municipal El Palauet
per aplicar durant el curs 2012-2013, en els termes següents:
CASALET D’ESTIU
Darrera setmana juny
1a setmana juliol
2a setmana juliol
3a setmana juliol
4a setmana juliol

164,00€
24,00€
35,00€
35,00€
35,00€
35,00€

El senyor alcalde explica que la difícil compatibilitat entre el món laboral i el familiar ha
fet que des de l’escola bressol i des de l’Àrea d’Ensenyament s’estudiés la possibilitat
d’obrir un servei de casal d’estiu per a germans grans d’etapa infantil d’usuaris
d’aquesta escola bressol. L’horari del casal serà de 9.00 h a 12.00 h i de 15.00 h a
17.00 h. També s’ofereixen els serveis de menjador i acollida amb les mateixes
condicions que per als usuaris del Palauet.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, comenta que
quan era regidora d’Educació també es va fer una proposta similar, però no només per
als germans dels usuaris, tot i que no va tenir la resposta que s’esperaven. Aquest
casal es va fer al mes d’agost pensant també en aquelles famílies que tenen difícil la
conciliació familiar.
10.
AUTORITZACIÓ
CANVI TITULARITAT
PARTICIPACIONS
SOCIALS
CONCESSIONÀRIA EQUIPAMENT ESPORTIU AMB PISCINA COBERTA I GIMNÀS
Atès que en data 14 de maig de 2013, els Srs. Antonio PagesClifton i Carlos Matas
Foz, actuant en nom i representació de l’entitat Somaen Logístic, SL, varen sol·licitar
autorització per adquirir la totalitat de les participacions socials de l’entitat Canet de
Mar Sport, SL, concessionària del contracte de concessió d’obra pública per a la
construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats al sector U7
“industrial” de Canet de Mar.
Atès que es va requerir documentació complementària per tal d’acreditar l’existència
de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional exigida pel plec que
regeix l’anterior contracte, així com l’absència de les causes de prohibició de
contractar previstes a l’art. 20 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
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Atès que aquesta documentació s’ha aportat per part de l’empresa adquirent de les
participacions socials de la concessionària en data 23 de maig de 2013.
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal
aplicació.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana i Esports, s’acorda
per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret
del Ple municipal:
PRIMER.- Autoritzar l’adquisició per Somaen Logístic, SL, de la totalitat de les
participacions socials de Canet de Mar Sport, SL, empresa concessionària del
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un edifici
aquàtic cobert i hotel d’entitats al sector U7 “industrial” de Canet de Mar, formalitzat
amb l’Ajuntament de Canet de Mar en data 11 de juliol de 2006.
SEGON.- Que es notifiqui el present acord a tots els interessats als efectes legals
oportuns.
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports,
explica que aquest assumpte té l’origen en un procés de liquidació per fallida de
l’empresa que gestionava l’edifici aquàtic cobert i l’hotel d’entitats. Es va iniciar un
procés concursal per a la venda de les participacions. L’empresa que ha adquirit
aquestes participacions és Somaen Logistic, SL, empresa que compleix els requisits
legals necessaris per poder gestionar aquest servei. Un dels punts importants és el
projecte esportiu que ha presentat aquesta empresa, de quina manera gestionarà la
piscina, amb una persona al capdavant.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, pregunta si
l’experiència de l’empresa està basada en aquesta persona que gestionarà el complex.
El senyor Romero explica que amb aquesta empresa es continuarà la dinàmica que es
duia fins ara. L’empresa contracta els gestors que tenen experiència en aquests
àmbits esportius.
La senyora Tamayo pregunta si s’ha fet algun informe des d’Esports sobre aquest
projecte esportiu de l’empresa.
El senyor Romero explica que el projecte és bàsicament el mateix que ja hi ha ara,
però amb criteris diferents, com poden ser l’adaptació d’horaris i tarifes per poder
captar la massa crítica i fer viable el projecte. Comenta que quan tinguin aquest
projecte en parlaran a la Comissió de Seguiment i els donaran tota la informació que
considerin necessària.
La senyora Tamayo demana si aquesta persona que contracten és personal de
plantilla o la contracten de nou, a la qual cosa el senyor Romero contesta que la
contracten de nou.
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El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que esperaran
la Comissió de Seguiment per estudiar aquest projecte i pregunta si aquesta empresa
té previst fer algun tipus d’inversió o ampliació.
El senyor Romero explica que un dels punts d’aquest projecte és la construcció de les
pistes de pàdel als terrenys adjacents a la piscina.
11. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA RESIDÈNCIA GUILLEM MAS DE CANET DE MAR
Atès que el Patronat de la Fundació Privada Residència Guillem Mas de Canet de
Mar va aprovar, el 25 d’abril de 1985 els estatuts que el regeixen.
Atès que aquests Estatuts s’han d’adaptar a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre
tercer del Codi Civil de Catalunya.
Atès que el Patronat, en sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2012va
aprovar la modificació d’aquests Estatuts, la qual també fou aprovada pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 28 de desembre de 2012.
Atès que el Patronat va sol·licitar la revisió d’aquesta modificació a la Direcció
General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya per a la seva inscripció al Registre d’entitats jurídiques.
Atès que la Direcció General esmentada, en escrit de data 1 de març de 2013 va
notificar al Patronat de la Fundació Privada Residència Guillem Mas de Canet de
Mar que eren necessaris la introducció d’uns canvis en la modificació aprovada.
Atès que el Patronat de la Fundació Privada Residència Guillem Mas de Canet de
Mar, en sessió extraordinària de data 22 de març de 2013, va aprovar el nou text de
la modificació dels estatuts, el qual es transcriu a continuació:
“MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA RESIDÈNCIA
GUILLEM MAS DE CANET DE MAR”
CAPÍTOL I
Denominació, naturalesa, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic
Article 1. Denominació, naturalesa i durada
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els
recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès
general previstes en aquests estatuts.
La fundació es denomina Fundació Privada
Residència Guillem Mas de Canet de Mar.
Per tradició consta que va ésser instituït fa uns quants segles pel prevere Guillem Mas, i
qualificat de beneficència particular per R.O. de 28 de febrer de 1889, és una fundació
privada (subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya) sotmesa al patronatge de
l’ajuntament de Canet de Mar, que es regirà segons els presents estatuts i les
disposicions legals que hi siguin aplicades.
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La Fundació té vocació de permanència i es va constituir i va iniciar la seva activitat el
dia 28.02.1889.Article 2. Domicili
El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Canet de Mar, carrerVall, núm. 69.
Article 3. Àmbit d’actuació
La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això,
pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.I està
dedicada a l´atenció a les persones grans.
Article 4. Règim jurídic
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar. La
Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les
disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels
acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.
CAPÍTOL II
Finalitats fundacionals i activitats
Article 5. Finalitats fundacionals
La Fundació té per objecte:
El fi primordial de la Fundació, és acollir i donar servei en principi als veïns de la vila, tot i
que es tindran en comte les demandes d´altres usuaris.
Donar serveid’acolliment residencial ambcaràcterpermanent o temporal, i d’assistència
integral a les activitats de la vida diària per a persones grans.
Facilitar un entornsubstitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitatsd’assistència.
Afavorir el manteniment i/o la recuperació del màximgraud’autonomia personal i social.
Article 6. Activitats
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el
Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats,
institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En
concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats
que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:
-

Servei de residència assistida
Llar residencial
Centre de dia

Aquests serveis inclouen,
- acolliment i convivència,
- manutenció
- atenció personal en les activitats de la vida diària
- higiene personal
- readaptació funcional i social
- recuperació del hàbitsd’autonomia
- dinamització sociocultural
- activitats de lleure
- suport personal, social i familiar
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- fisioteràpia (no de tractamentsanitari per patologia aguda)
- seguiment i prevenció de les alteracions de la salud
El funcionamentintern del centre i elsseusserveis, queden definits en el Reglament de
RègimIntern. En el moment de l´ingréselsusuarisconeixen i acepten aquestdocument,
que gaudeix del vist i plau del Patronat.
Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les
normes que les regulen especificament , mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o
llicències pertinents sobre els serveis que es gaudeixen.
Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al
compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i
negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.
Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris
Són beneficiaris de la Fundació el col·lectiu de gent gran.
CAPÍTOL III
Règim econòmic
Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El
patrimoni està integrat:
a) per la dotació inicial que consta a la carta fundacional. Edificis, terrenys,
instal·lacions, béns i drets de totes classes que pertanyin actualment a la
fundació.
b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació
amb la finalitat d’incrementar el patrimoni fundacional , i sempre sigui acordat pel
patronat.
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al
patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.
d) per tots els ingressos aportats pels residents en règim d´estada privada com a
ressidència assistida, llar residencial o centre de dia.
e) Pels procedents de convenis assistencials amb l´Administració pública o el
Departament de la Generalitat de Catalunya.
f)
Els ajuts econòmics de tota mena, com donacions, subvencions, préstecs i
assignacions rebudes directa o indirectament tant de particulars com
d´organismes de qualsevol tipus.
Article 10. Actes de disposició
10.1.
L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i
drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les
condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import
obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc
dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació
real.
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10.2
Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o
parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició,
ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es
donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics
independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen
la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es
reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la fundació.
10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o
indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer
els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la
decisió responsablement.
10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició,
gravamen o administració extraordinària en els casos següents:
a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableix una disposició estatutària
c) Si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han
adquirit amb fons públics.
10.5.
El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que
aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en
les inversions del patrimoni fundacional.
10.6.
Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que
constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres
béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del
Patronat amb la majoria de membres i el compliment dels requisits legalment previstos.
10.7.
Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció
d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de
patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la
fundació.
Article 11. Règim comptable
11.1. La Fundació ha de portar un llibre d’inventari i de comptes anuals.
11.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals
de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de
conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les
disposicions que en cada cas siguin aplicables.
L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any.
11.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a)
b)
c)
d)
e)

el balanç de situació,
el compte de resultats,
el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació
continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les
actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el
nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos
procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats
participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
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11.4. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o
contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels
comptes anuals.
11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de
l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al
Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a
comptar de la seva aprovació.
11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres
temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de
compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de
conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.
11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les
circumstàncies legalment previstes.
Article 12. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin
d’incorporar-se al patrimoni fundacional.
Article 13. Aplicació obligatòria
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per
cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé
al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat
ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats
fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del
següent al de l’acreditació comptable.
Article 14. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats,
sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden
ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.
Article 15. Participació en societats
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia,
llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença
d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el
control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha
de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.
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CAPÍTOL IV
Organització i funcionament
Article 16.
La Fundació Privada Residència Guillem Mas, compta amb els següents òrgans de
govern:
-

a)
b)

c)
d)

El Patronat.
El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i
gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució
dels fins fundacionals.
La Comissió Executiva
La Comissió Executiva té les següents atribucions:
Complir i fer complir els acords de Patronat
Organitzar el funcionament de la Fundació acordant les despeses de gestió i
administració, dirigint el bon funcionament de la Residència i les seves relacions
davants els tercers.
Proposar al Patronat el pressupost de la fundació, i els comptes, en temps oportú,
així com l’adquisició i l’alienació de béns de totes classes i aquells assumptes que
estimi d’interès.
Liquidar el pressupost de l’exercici dins del primer trimestre de l’any següent.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre
El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït
per 12 membres.
Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena;
que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per
administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra
l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.
Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable,
per la persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o
per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.
El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels següents membres:
a) - Sis membres nats integrats per:
o L´Alcalde de l ´Ajuntament.
o Dos regidors de l´Ajuntament, de les àrees de serveis socials i hisenda.
o El Rector de la Parròquia.
o La Superiora de la Comunitat de religioses.
o El metge titular de la Sanitat Local.
b) Tres membres, representants d´Associacions ciutadanes locals.
c) Tres veïns de Canet, a títol individual, escollits entre persones de la Vila.
Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec
-

El President: l´Alcalde de l´ajuntament de Canet de Mar
Vicepresident: un regidor de l´Ajuntament dels dos que integren el Patronat,
nomenat per l´Alcalde.
Secretari/a: un membre del Patronat, nomenat per aquest.
Vocals: Els restants membres del Patronat.
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La Comissió Executiva és un organcol.legiatconstituit pels següents membres:
-

L´Alcalde- President o en qui delegui que serà representat per un regidor, membre
del Patronat.
Un o dos regidors, membre del Patronat.
El Secretari/a del Patronat.
Dos membres escollits pel Patronat entre els seus vocals.
Els membres del Patronat són nomenats de la següent forma:
Dos regidors per l´Ajuntament Ple.
Els tres representants d´Associacions ciutadanes, amb implatació efectiva a Canet
de Mar, cada una presentarà un candidat i entre tots/totes escolliran tres persones.
L´acord serà ratificat per l´Ajuntament en Ple.
Els tres veïns, a títol indivudal, a proposta dels membres nats i nomenats pel Ple de
l´Ajuntament.

Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel
Patronat amb la majoria exigida a l’article 25 .
Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys. En qualsevol cas,
finalitzat el mandat dels 4 anys el Patronat quedarà en funcions, per a la gestió ordinària
dels assumptes de la Fundació, fins la seva renovació.
Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser
designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta
serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït,
però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.
Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el
càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable.
Article 19. Gratuïtat
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats
de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni
el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.
Article 20. Facultats i delegació de funcions
Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en
general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més
excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests estatuts.
El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la
legislació aplicable. En tot cas, sempre haurà de ser acordada pel Patronat i ratificat per
l´Ajuntament en Ple.
Són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:
a) La modificació dels estatuts.
b) La fusió, l'escissió o la dissolució de la Fundació.
c) L'elaboració i l'aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes
anuals.
d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor
superior a una vintena part de l'actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de
títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització.
Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l'atorgament de l'acte corresponent en les
condicions aprovades pel Patronat.
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e) La constitució o la dotació d'una altra persona jurídica.
f) La fusió, l'escissió i la cessió de tots o d'una part dels actius i els passius.
g) La dissolució de societats o d'altres persones jurídiques.
h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una
declaració responsable
i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables
El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del
Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de
conformitat amb la legislació vigent.
Article 21. Règim de convocatòria
21.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària un cop al trimestre, com a mínim, i
extraordinàriament quan el President ho decideixi o ho demani una quarta part, almenys,
del nombre legal de membres del Patronat, i obligatòriament, durant el primer semestre
de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.
Les sessions s’han de convocar pel President, per escrit, amb dos dies hàbils
d’antelació, com a mínim, llevat les extraordinàries amb caràcter urgent.
La Comissió Executiva pot exercir les seves competències en sessions ordinàries, un
cop al mes, i en sessions extraordinàries quan el President ho decideixi o quan ho
demanin tres dels seus membres.
21.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència,
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels
patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la
reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i
l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En
les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat
en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al
president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar
en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
21.3. La reunió s’ha de convocar almenys amb 10 dies d’antelació respecte de la data
prevista perquè tingui lloc.
CAPÍTOL V
Atribucions dels membres del Patronat
Article 22. El president o presidenta
El president/a i, en la seva absència, el vicepresident/a tenen les facultats següents:
a) Representar institucionalment la Fundació.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les
sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions.
c) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
d) La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin
expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa
aplicable.
Article 23. El secretari o secretària
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El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les
actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president/a o per
ordre, en la seva absència, del vicepresident/a. També serà funció del secretari/a
registrar totes les actes de les reunions de la Comissió Executiva.
Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen
aquests estatuts.
Article 24. Els Vocals
Correspon als Vocals del Patronat els drets de veu i vot en totes les sessions que es
celebrin
Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords
El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la
reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels
patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus
membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran
d’assistir, com a mínim, tres patrons en les dues convocatòries.
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot
respecte d’actes concrets.
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i
representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.
El director/a tot i no ser membre del Patronat pot assistir amb veu però sense vot a les
reunions del Patronat quan hi és convocat.
El President del Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense
vot, les persones que consideri convenient.
Article 26. De les actes
De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la
data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats,
les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb
indicació del resultat de les votacions i de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del
president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la
sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força
executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o
a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són
d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció. També es
faran actes de les reunions de la Comissió Executiva.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat
aprovades pel Patronat i per la Comissió Executiva.
Article 27. Conflicte d’interessos
Reglament Règim Intern. S’acorda que en cas d’alguna rectificació serà el Patronat qui
adoptarà qualsevol modificació i/o rectificació de dit document
Relacions laborals amb treballadors. Serà sotmès al conveni col·lectiu del tercer sector
tot i que per part del patronat pot haver-hi rectificacions.
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Article 28. Cessament
1. Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas
de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o
que decreti la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
2. La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes
per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu
en el Registre de Fundacions.
CAPÍTOL VI
Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions
Article 29. El director o directora general
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció tècnica de la
Fundació.
El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la
naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l
convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.
CAPÍTOL VII
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
Article 30. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article25
d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar
els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb
l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.
Article 31. Causes de dissolució
La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
a)Per impossibilitat d'assolir la finalitat per la qual s’ha constituit, llevat que sigui
procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.
b) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència
ferma.
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
d) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
Article 32. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

62
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

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Liquidació dels actius i passius
1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de
conformitat amb l’establert en l’article 25 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.
2. La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el
Patronat, els liquidadors, si n'hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
El patrimoni romanent s’adjudicarà a la Fundació Els Garrofers de Canet de Mar. En tot
cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del
mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
3. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel
Protectorat abans no s'executi.

Atès que el Patronat de la Residència Guillem Mas de Canet de Mar, en sessió
extraordinària de data 18 d’abril de 2013, va aprovar una nova modificació dels
estatuts, la qual es transcriu a continuació:
A l’article 19.- afegir l’apartat 2, que diu el següent:
-

-

-

Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 han d’abstenir-se de
participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre
l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 no mantenen relació
professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 no poden participar en
societats constituïdes o participades per la Fundació. No es poden establir contractes
de compra-venda o arrendament de bens immobles o de bens mobles d’extraordinari
valor, de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts entre la Fundació i
els Patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3.
Els Patrons tenen el deure d’inhibició: durant els dos anys següents al cessament
com a Patró, no es poden desenvolupar serveis en empreses o societats privades
participades per la Fundació.

Rectificar el text existent a l’article 29, el director o directora general, el qual quedarà
redactat de la següent manera:
“Article 29.- El director
1.

El Patronat designarà un director de la Fundació Privada Guillem Mas, que no tindrà
la condició de Patró, amb les funcions d’administració i gestió que estableixin en
l’acord de nomenament. El director assistirà a les reunions de Patronat en veu i
sense vot.
2. La designació del director requerirà el vot favorable de la majoria absoluta legal dels
membres del Patronat. El càrrec serà retribuït i la relació jurídica que el vinculi a la
Fundació Privada Guillem Mas serà de naturalesa laboral.
3. Són funcions del director:
a) Executar i fer complir els acords del Patronat, de qui depèn directament.
b) Dirigir, coordinar i supervisar tots els serveis, centres, programes i activitats
que administrin o gestionin la Fundació Privada Guillem Mas.
c) Representar a la Fundació Privada Guillem Mas i al seu patronat d’acord
amb la delegació de facultats que li siguin atribuïdes a fi de dirigir tot el gir i
tràfic de la institució.
d) Totes les altres que el Patronat li atorgui sempre que no siguin indelegables,
conforme a l’article 22.3 de la Llei 5/2001.”
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Aprovar les modificacions dels Estatuts de la Fundació Privada Residència
Guillem Mas de Canet de Mar que s’han transcrit en el cos d’aquest acord.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Patronat de la Fundació Privada Residència
Guillem Mas de Canet de Mar, perquè facin l’elevació pública d’aquesta modificació i
ho comuniquin a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.
El senyor alcalde explica que amb aquest punt de l’ordre del dia es tanca un procés
que es va engegar el mes de desembre del 2012, amb la finalitat d’adequar els
estatuts de l’Hospital residència Guillem Mas a la normativa actual. Amb aquesta
adequació es podrà continuar adoptant a un seguit d’avantatges, moltes vegades en
forma de subvencions, que ofereix el Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya. Aquestes modificacions han estat consensuades amb els
membres del Ple municipal, cosa que no es va poder fer en el ple anterior.
12. AUTORITZACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE
FINANÇAMENT PER PART DE LA FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM MAS
Atès que la Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar vol dur a terme el projecte
de renovació i adequació de la sisena planta de l'edifici, situat al carrer Vall, 69.
Atès que per dur a terme aquestes obres, la Fundació Privada Guillem Mas de Canet
de Mar ha sol·licitat un préstec a l’entitat Caixabank, S.A. (“la Caixa”) per un import de
400.000 euros, préstec que es troba autoritzat per l’entitat financera amb les següents
condicions:








Garantia Personal amb afecció d’ingressos (Afecció durant tota la vida de
l’operació els ingressos corresponents a Rendes del contracte de lloguer de
l’ajuntament, de la fra. del ICASS i de la Fra. dels residents fins a l’import
necessari per cobrir les quotes mensuals).
Termini 108 venciments, més 12 venciments de carència inicial.
Interès de sortida Euribor 1 any + 4,5%.
Interès de revisió Euribor 1 any + 4,5%.
Comissió d’obertura 0,50%.
Comissió d’estudi 0,00%.

Atès que com a garantia de l’esmentat préstec s’ha sol·licitat a Avalis la concessió d’un
aval financer per import de 200.000 € amb les següents condicions:






Capital vinculat – 3.000 euros, reemborsable a l’extinció de l’operació.
Interès de sortida Euribor 1 any + 4,5%.
Comissió d’obertura del 0,60%.
Comissió de risc anual del 1,75%.
Comissió de cancel·lació anticipada del 1%.
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Atès que les esmentades operacions han estat aprovades pel Patronat de la Fundació
Privada Guillem Mas de Canet de Mar amb les condicions a dalt esmentades, segons
certificats de 18 d’abril de 2013 adjuntats a l’expedient.
Vist l’article 10.2.e) dels estatuts de l’Hospital residència Guillem Mas que estableix
que el patronat té la funció d’adquirir, posseir i alienar béns de totes classes, i també
contraure obligacions, i exercir accions amb la prèvia autorització de l’Ajuntament i, si
és el cas, del Protectorat de la Generalitat de Catalunya.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze membres presents
dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Autoritzar l’acord de formalització de les operacions financeres descrites a
la part expositiva per part de la Fundació Privada Guillem Mas de Canet de Mar,
perquè es puguidur a terme el projecte de renovació i adequació de la sisena planta de
l'edifici, situat al carrer Vall, 69.
SEGON.- Autoritzar la tramitació dels corresponents expedients de contractació que
sigui necessari executar per tal de dur a terme l’anterior projecte, tot recordant que
aquests hauran d’ajustar-se a les disposicions del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els interessats a tots els efectes.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que la demanda en forma de llista d’espera i la disponibilitat d’espai per ampliar les
instal·lacions per donar resposta a aquesta demanda fa que el Patronat hagi decidit la
necessitat d’una ampliació del centre residencial. L’estudi de viabilitat econòmica fet
des de l’Ajuntament dóna un resultat positiu. Aquest estudi ha estat a l’abast de tots
els membres del Ple que ho han sol·licitat. El cost total de l’ampliació previst és de
560.000 euros. Es preveu finançaro, amb recursos propis, uns 160.000 euros, i la resta
per entitats financeres. Així, doncs, es proposa autoritzar el Patronat perquè pugui
formalitzar un préstec amb la condicions que figuren en aquest punt de l’ordre del dia.
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que consideren
que és una inversió rendible, després d’estudiar la documentació. També és important
recordar les paraules del senyor interventor que els va explicar que l’Ajuntament no té
cap mena de responsabilitat subsidiària en aquest préstec que es demana. El vot del
seu grup municipal serà favorable.
13. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5
L’Ordenança Fiscal núm. 5 regula l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO), tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització,
dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual
sigui exigible l’obtenció de llicència d’obra o urbanística corresponent, s’hagin obtingut
o no les esmentades llicències, sempre que la seva expedició correspongui a aquest
Ajuntament.
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Atès que és voluntat d’aquest consistori afavorir, d’una banda, les actuacions
destinades a facilitar l'adaptació o l'accessibilitat dels habitatges de les persones amb
discapacitat o mobilitat reduïda, per tal de fer-los accessibles i funcionals i facilitar la
seva autonomia personal.
D’altra banda, es vol preveure la possibilitat de poder bonificar aquelles obres que
resultin d’un especial interès per al municipi, ja sigui des del punt de vista social,
cultural, històric o econòmic.
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 17.04.2013, el contingut del qual es
transcriu a continuació:
INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS SOBRE LES MODIFICACIONS A INTRODUIR A LES
ORDENANCES FISCALS.
Dolors Puig Gómez, TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a
l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres,
emeto el següent
I NFORME
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (en endavant, ICIO), d’acord amb
el que estableix l’article 100.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHS), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és un tribut indirecte el fet
imposable del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi obtenció de la corresponent llicència
d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s'exigeixi
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l'expedició de la
llicència o l'activitat de control correspongui a l'ajuntament de la imposició.
Segon.- Segons disposa l’article 2 de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost, hi
estan subjectes les construccions, instal·lacions i obres següents:
a)

Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació,
l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena.

b)

Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o la
disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions
existents.

c) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. d)
Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les
empreses subministradores de serveis públics.
e) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys.
f)

La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques
dels serveis públics.

g) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
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h)

Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils
o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

i)

La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les
ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es
tracti de construccions, instal·lacions o obres.

Tercer.- L’article 5 de la mateixa OF núm. 5 preveu els beneficis fiscals següents:
1. Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l'Estat, les comunitats autònomes o les
entitats locals que, estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i
de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes
Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.
2.

Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de l’impost els canvis de
rètols motivats per la catalanització del seu missatge, sempre que el nou rètol reuneixi
característiques idèntiques que el substituït.

3.

Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el cost de
les obres que es destini a adaptar l’accés als edificis per tal d’eliminar les barreres
arquitectòniques.

Aquests beneficis fiscals són d’aplicació preceptiva.
Quart.- L’article 103.2 TRLRHS, relatiu a les bonificacions potestatives, estableix que les
ordenances fiscals poden regular les bonificacions següents sobre la quota de l’impost:
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o
obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que
justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la corporació i, amb la
sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
b) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o
obres a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions
per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació
corresponent de l’Administració competent.
La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar, si
s’escau, la bonificació a què es refereix el paràgraf a) anterior.
c)

Una bonificació de fins al 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o
obres vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.
La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar, si
s’escau, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors.

d) Una bonificació de fins al 50 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o
obres referents als habitatges de protecció oficial.
La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar, si
s’escau, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
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e) Una bonificació de fins al 90 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar, si
s’escau, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
La regulació dels restants aspectes substantius i formals de les bonificacions a què es refereix
aquest apartat s’ha d’establir a l’ordenança fiscal. Entre d’altres matèries, l’ordenança fiscal ha
de determinar si totes o algunes de les bonificacions esmentades són o no aplicables
simultàniament.
Cinquè.- L’article 52.2.d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), estableix que correspon al
ple municipal, entre altres atribucions, la d’aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
En el mateix sentit s’expressa l’article 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
A tenor del que disposa l’article 114 TRLMRLC, l’acord plenari s’adoptarà per majoria simple
dels membres presents.
Sisè.- L’article 17 TRLRHL, pel que fa la tramitació de les modificacions de les ordenances
fiscals, estableix el següent:
Article 17. Elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals.
1.

Els acords provisionals adoptats per les corporacions locals per a l’establiment, la
supressió i l’ordenació de tributs i per a la fixació dels elements necessaris a fi de
determinar les quotes tributàries respectives, així com les aprovacions i
modificacions de les ordenances fiscals corresponents, s’han d´exposar en el tauler
d’anuncis de l’entitat durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats
poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

2.

Les entitats locals han de publicar, en tot cas, els anuncis d’exposició en el butlletí
oficial de la província, o, si s’escau, en el de la comunitat autònoma uniprovincial.
Les diputacions provincials, els òrgans de govern de les entitats supramunicipals i
els ajuntaments de població de més de 10.000 habitants a més els han de publicar
en un diari dels de més difusió de la província, o de la comunitat autònoma
uniprovincial.

3.

Finalitzat el període d’exposició pública, les corporacions locals han d’adoptar els
acords definitius que escaiguin, i han de resoldre les reclamacions que s’hagin
presentat i aprovar la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereixi l’acord provisional. En el cas que no s’hagin
presentat reclamacions, l’acord es considera definitivament adoptat, fins aleshores
provisional, sense que calgui un acord plenari.

4.

En tot cas, els acords definitius a què es refereix l’apartat anterior, incloent-hi els
provisionals elevats automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les
ordenances o de les seves modificacions, s’han de publicar en el butlletí oficial de
la província o, si s’escau, de la comunitat autònoma uniprovincial, sense que entrin
en vigor fins que se n’hagi dut a terme la publicació.

5.

Les diputacions provincials, els consells, els cabildos insulars i, en tot cas, les altres
entitats locals quan la seva població sigui de més de 20.000 habitants, han d’editar
el text íntegre de les ordenances fiscals reguladores dels seus tributs dins el primer
quadrimestre de l’exercici econòmic corresponent.
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En tot cas, les entitats locals han de lliurar còpies de les ordenances fiscals
publicades als qui les demandin.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- L’OF núm. 5 només preveu beneficis fiscals d’aplicació preceptiva, tot i que el
TRLRHL (art. 103.2.a) preveu, entre d’altres, la possibilitat que el municipis regulin a les seves
ordenances fiscals beneficis d’aplicació potestativa en relació a les construccions, instal·lacions
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal.
D’acord amb el mateix article, els requisits per a l’aplicació d’aquest benefici fiscal són els
següents:
1. Sol·licitud prèvia del subjecte passiu.
2. Declaració pel ple de la corporació de l’especial interès o utilitat municipal, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
3. Concurrència de circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que en justifiquin la declaració.
De l’aplicació d’aquesta bonificació, prèvia declaració de la seva utilitat municipal, en resultarien
beneficiades obres i actuacions que redunden en millores per al municipi com, per exemple, la
construcció d’equipaments públics.
Segona.- La mateixa OF preveu, en el marc del que permet l’art. 103.2.e TRLRHL, una
subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el cost de les obres que es destini a
adaptar l’accés als edificis per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques.
No obstant, l’article esmentat permet aplicar la mateixa bonificació no només a les obres
destinades a adaptar l’accés als edificis, sinó també a aquelles construccions, instal·lacions o
obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
Amb l’adopció d’aquest criteri més ampli, en resultarien beneficiades obres destinades a
l’eliminació de barreres arquitectòniques dins els edificis o també aquelles quina finalitat sigui
l’adaptació de l’interior dels habitatges a persones amb dificultats o mobilitat reduïda, per
exemple, canvis de banyeres per plat de dutxa.
CONCLUSIONS
Analitzats els preceptes de referència, qui subscriu aquest informe entén que seria convenient
modificar l’Ordenança Fiscal núm. 5, sens perjudici que l’òrgan competent adopti la resolució
que escaigui, de la manera següent:
1. Modificar l’apartat 3 de l’article 5 de l’OF núm. 5, de manera que allà on diu:
3. Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el cost de les
obres que es destinin a adaptar l’accés als edificis per tal d’eliminar les barreres
arquitectòniques.
haurà de dir:
3.Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el cost de les
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats.
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2.

Modificar la redacció de l’article 5 de l’OF núm. 5, per introduir-hi un benefici fiscal
d’aplicació potestativa en relació a les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal.
El redactat actual és el següent:
Article 5è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva
1.

Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l'Estat, les comunitats autònomes o les
entitats locals que, estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades
a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de
poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme
per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de
conservació.

2.

Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de l’impost els canvis
de rètols motivats per la catalanització del seu missatge, sempre que el nou rètol
reuneixi característiques idèntiques que el substituït.

3.

Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el cost
de les obres que es destini a adaptar l’accés als edificis per tal d’eliminar les
barreres arquitectòniques.

El redactat que es proposa, recollint també la primera modificació que es planteja, és el
següent:
Article 5è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva i potestativa
1. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva
1.1.

Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció,
instal·lació o obra de la qual sigui propietari l'Estat, les comunitats autònomes o
les entitats locals que, estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament
destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva
gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres
d'inversió nova com de conservació.

1.2.

Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de l’impost els
canvis de rètols motivats per la catalanització del seu missatge, sempre que el
nou rètol reuneixi característiques idèntiques que el substituït.

1.3.

Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost el
cost de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions
d’accés i habitabilitat dels discapacitats.

2. Beneficis fiscals d’aplicació potestativa
Gaudiran d’una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o bres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de la
corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del ple municipal, segons
estableixen els articles 52.2.d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article
22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb la Regidoria delegada d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels
setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5, relativa a
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, introduint les bonificacions
següents:
1. Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació.
2. Una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost a les
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i
habitabilitat dels discapacitats.
SEGON.- Aprovar la nova redacció de l’article 5, en els termes següents:
Article 5è. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva i potestativa
1. Beneficis fiscals d’aplicació preceptiva
1.1.

Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol
construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietari l'Estat, les
comunitats autònomes o les entitats locals que, estant subjectes a
l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils,
ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les
seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per
Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de
conservació.

1.2.

Gaudiran d’una subvenció equivalent a la totalitat de la quota de l’impost
els canvis de rètols motivats per la catalanització del seu missatge,
sempre que el nou rètol reuneixi característiques idèntiques que el
substituït.

1.3.

Gaudiran d’una subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de
l’impost el cost de les construccions, instal·lacions o obres que
afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.

2. Beneficis fiscals d’aplicació potestativa
Gaudiran d’una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions,
instal·lacions o bres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal
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per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple
de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar
per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de trenta dies
hàbils, mitjançant edicte que es publicarà al BOP, al diari EL PUNT, al tauler d’anuncis
de la casa consistorial i al web municipal, i deixar l’expedient a disposició de qualsevol
que el vulgui examinar, per tal de deduir-ne al·legacions. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats, sense necessitat de cap altre acord.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que aquesta modificació pretén fer bonificacions fiscals en dos supòsits, un 95% a
favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques,
artístiques o de foment de l’ocupació, la qual cosa serà decidit pel Ple municipal, i una
subvenció equivalent al 90 per cent de la quota de l’impost a les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats.
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que quan van
estudiar la proposta els va semblar que el punt dos de beneficis fiscals d’aplicació
potestativa era massa ampli. Ho van consultar amb Secretaria i els va quedar clar que
aquest punt quedava circumscrit a béns d’interès i utilitat municipal. Per aquest motiu
hi votaran a favor.
14. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 EPÍGRAF II PER A
L’EXERCICI 2013
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 02/2004, de
5 de març (endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció
de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
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les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vist l’informe tècnic emès en data 21 de maig de 2013, el qual es transcriu a
continuació:
“Assumpte: Modificació de l’ordenança fiscal núm. 30.
Mercè Valls Melendres coordinadora de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar informa
que:
En referència a l’ordenança 30. Epígraf II.
VISITES MODERNISTES I CASA MUSEU DOMÈNECH I MONTANER
L’Àrea de Cultura proposa la modificació de l’ordenança que regula la política de preus
de la Casa museu per tal d’armonitzar la necessitat de generar ingressos amb la missió
educativa i cívica del museu i el dret ciutadà en l’accés al patrimoni.
Actualment la política de preus contempla la gratuïtat de l’entrada en els menors de 12
anys, el que es proposa és ampliar la gratuïtat a tots els segments de població en dies
puntuals amb els següents objectius:
1.- Arribar a persones que no acostumen a visitar el museu.
Les tarifes tenen un efecte sobre la demanda i per certs segments de població són un
impediment d’accés (Dickenson, 1994; Gurian, 2005; McFelter, 2007).
2.- Canviar l’experiència de visitar i la forma d’utilitzar el museu en el públic local
La gratuïtat d’accés recentra l’atenció a la col·lecció permanent, normalment vinculat a
les exposicions temporals, i s’observa una tendència a repetir la visita modificant-ne el
recorregut i la durada.
3- Armonitzar les polítiques d’accés gratuït de la Casa museu amb altres museus de la
província de Barcelona que s’han anat extenent en els darrers anys en diferents formes:
gratuïtat limitada però regular (un dia al mes) i la gratuïtat puntual (vinculada a
celebracions especials).
Per tot el que aquí s’exposa es proposa que no s’apliqui la taxa d’entrada individual de la
Casa museu Ll. Domènech i Montaner els dies següents:
· Primer diumenge de cada mes: Aquesta mesura s’aplica als museus de Barcelona, i a
la nostra comarca s’aplica a la Fundació Palau i Fabre de Caldes d’Estrac i als Museus
d’Arenys de Mar.
· Celebracions puntuals que permetin a la Casa museu afegir-se a les estratègies
promocionals que les xarxes (ICOM, Xarxa de Museus de la Diputació de Barcelona) a
les quals pertany proposen al llarg de l’any. Per exemple:
a) Celebració del dia internacional de Museus, establert per l’InternationalCouncil of
Museums (ICOM), el dia 18 de maig.
b) Celebració del dia internacional del Patrimoni, establert per la UNESCO, el dia 16 de
novembre.
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En l’informe de data 17 d’octubre de 2011 on es proposa la darrera modificació de
l’ordenança és recull la següent previsió de despeses i d’ingresos:
Despeses previstes - Casa museu 2012
Manteniment (80% de la partida
40.33100.21202)
Neteja
Personal
Difusió
Total

7.016,00
4.582,00
79.411,00
1.000,00
92.009,00

Previsió de visitants de pagament -Casa museu 2012
Nova
Visitants de
Taxa
pagament
Cm entrada individual
Adults
3€
140
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques
2€
140
Menors de 12 anys
gratuït
Cm visites comentades a grups de més de
10 persones
Adults
5€
280
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques
4€
280
Menors de 12 anys acompanyats
gratuït
Centres formatius de Canet
gratuït
Rutes exteriors a partir de 20 persones
Adults
7€
200
Jubilats, aturats, estudiants i biblioteques
6€
1.100
Centres formatius de Canet
gratuït
Empreses touroperadores
El 50% del programa escollit
2.000
Suplement opcional de degustació de
vitralls

Total

Ingrés
420,00
280,00

1.400,00
1.120,00

6.600,00

2.000,00

3
€

4.140

11.820,0
0

En base a aquestes dades econòmiques i les dades de visitants del primer diumenge de
mes de l’any 2013, es preveu que hi haurà una davallada en els ingressos de 417€
motivada per les següents previsions:
Pel que fa a l’exempció de la taxa pel primer diumenge de cada mes deixaríem
d’ingressar l’import de 292€ que correspon a les entrades de 54 adults i 65 jubilats,
aturats o estudiants.
Pel que fa a l’exempció de la taxa en dies puntuals per afegir-nos a celebracions
relacionades amb el patrimoni i els museus deixarríem d’ingressar l’import de 125€ que
correspon a l’entrada de 25 adults i 25 jubilats, aturats o estudiants.
Cal dir que aquesta davallada queda compensada amb la inclusió de la Casa museu Ll.
Domènech i Montaner en les estratègies de comunicació que desenvolupen les diferents
xarxes de les que forma part la casa museu com són la Xarxa de Museus Locals de la
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Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’ICOM, que solen fer una àmplia
difusió de les activitats gratuïtes que ofereixen els seus integrants a cost 0.
I per a què així consti signa el present,”

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist els informes emesos per a les Ordenances de l’exercici 2013, en data 17 d’octubre
de 2012, per l’Interventor i la Secretària de la Corporació, respectivament, el contingut
dels qual es transcriu a continuació:
“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent
I NFORME
ASSUMPTE
Informe econòmic – financer justificació import considerat com a despeses generals o
indirectes en els informes preceptius de modificació de les ordenances.
OBJECTE DE L'INFORME
Aquest informe té caràcter preceptiu i s'emet en compliment de la normativa vigent en
matèria de taxes i preus públics, que estableix la necessitat d'acompanyar amb el
corresponent informe econòmic tota proposta d'establiment i/o modificació de quotes de
taxes i preus públics (Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals 2/2004, de 5 de
maig, endavant TRLRHL i Llei 8/1989, de 13 d'abril sobre taxes i preus públics, modificades
per la Llei 25/1998, de 13 de juliol).
L'objecte d'aquest informe és l'estudi de costos generals o indirectes considerats o a
considerar en els estudis econòmic – financers.
LEGISLACIÓ APLICABLE
L'article 24 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de maig (endavant TRLRHL), disposa:
"2. En general, i d'acord amb el previst en el paràgraf següent, l'import de les taxes per la
prestació d'un servei o realització d'una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost
real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la
prestació rebuda.
Per a la determinació de l’esmentat import es prendran en consideració els costos directes i
indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, en el seu cas,
els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o
activitat per a la qual prestació o realització s'exigeix la taxa, tot això amb independència del
pressupost o organisme que el realitzi. El manteniment i desenvolupament raonable del
servei o activitat de que es tracti es calcularà d'acord amb el pressupost i projecte aprovats
per l’òrgan competent.
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La quota tributaria consistirà, segons disposi la corresponent ordenança fiscal en:




La quantitat resultant d'aplicar una tarifa.
Una quantitat fixa assenyalada a l'efecte, o
La quantitat resultant de l'aplicació conjunta d’ambdós procediments.

Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris de
capacitat econòmica deis subjectes obligats a satisfer-les."
(...)
3. INFORMO
D'acord amb l’establert en l'article 24.2 TRLRHL, el principi de cobertura de costos té en
compte la relació entre el cost del servei o l'activitat i la recaptació per la taxa, de tal manera
que la recaptació derivada de la taxa tendeixi a cobrir els costos d'administració i de
manteniment de l'organització, incloses les despeses per interessos i l'amortització del
capital invertir en la prestació del servei o de l'activitat.
Per la seva part, el principi d’equivalència (valor de la prestació rebuda en l'article 24.2
TRLRHL) té en compte també la relació entre la prestació del servei i la contraprestació, de
tal manera que la recaptació que deriva de la taxa tendeixi a cobrir no només els costos de
la prestació del servei, sinó que, a més, tendeixi a cobrir el valor que té la prestació del
servei per al ciutadà.
El principi d’equivalència és subsidiari del de cobertura de costos i només aplicable en
supòsits excepcionals com el cas de que el cost del servei o activitat sigui desproporcionat
amb el valor de la prestació rebuda pels afectats.

D'acord amb el supòsit de fet i la legislació aplicable tot seguit, i com a complement dels
informes que hi figuren en l’expedient de modificació de les ordenances fiscals es posa de
manifest els criteris de càlcul utilitzat en la determinació en base a les despeses que hi
figuren en l’avantprojecte de pressupost:
1. Es considera com a Orgàniques que presten serveis per a la resta d’àrees les següents, i
que en conseqüència s’han de considerar com a despeses indirectes o generals:





(10) Òrgans de Govern
(11) Serveis Generals
(12) Serveis Econòmics
(13) Regim Intern

2. Únicament es consideren en el càlcul, les despeses corrents, sense tenir en compte els
interessos dels préstecs a llarg termini, ja que aquest corresponen al finançament
d’operacions de capital.
En base a tot l’anterior, el càlcul del % a considerar com a Despeses generals es el que
resulta del quadre següent:
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10
Org.Govern

Descripció
Lloguers
Repar. y Conserv.
Material Oficina
Suministres
Comunicacions
Primes Asseguranc.
Tributs
Atenc.protocolaries
Public.Diaris Ofic.
Juridics i contenc.
Neteja
Estudis i treballs técnics
Serveis de recaptació
Altres treballs Emp.iProf.
Locomoció
Assisténcia Plens
Despeses imprevistes
Personal
Despesa Social
Altre despesa financera
Interessos Operacions Tresoreria
Total

11
Serv.Grals.

12
Serv.Econ.

15.010
33.600
21.400
379.000
63.480
38.510
3.100

5.500
94.200
498.019

59.840 1.968.774

15.900
15.000
19.329
1.000
130.000

291.841

308.169

7.000
770

40

100
489.548

268.279

1.102.747

Total

15.010
33.600
21.400
31.200
410.200
63.480
38.510
3.100
4.000
15.900
15.000
19.329
3.500
4.500
130.000
7.000
2.810
10.328
100
1.049.668
25.140
25.140
5.500
94.200

4.000

2.000
10.328

13
Rég.Int.

Total Pressupost Corrent Despeses Ajuntament

10.101.335

% Despeses Generals

19,49 %

Així mateix, i en base als criteris esmentats i als càlculs anteriors, es considera apropiada la
xifra del 19% que surt de l’arrodoniment de la xifra resultant.”
“Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, emeto el següent
INFORME
1. Fets
Seguint indicacions de l’Alcaldia s’ha elaborat el projecte de modificació de les ordenances
fiscals per l’exercici 2013 que consten en l’expedient.
2. Fonaments de dret
2.1. D’acord amb l’art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LBRL), les entitats locals tenen autonomia per establir i exigir tributs d’acord amb el
que estableix la legislació de l’Estat reguladora de les hisendes locals.
La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària s’exercirà a través
d’ordenances fiscals reguladores dels seus tributs propis.
2.2. El Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, regula en els articles 15 i següents el procediment per a
la imposició i ordenació dels tributs propis i de les ordenances fiscals que els regulen.
2.3. D’acord amb l’art. 16.1del TRLRHL, les ordenances fiscals relatives als tributs no
regulats en l’art. 59.1 han de contenir com a mínim:
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a) Determinació del fet imposable, subjecte passiu, responsables, exempcions, reduccions i
bonificacions, base imposable i liquidable, tipus de gravamen o quota tributària, període
impositiu i meritament.
b) Règims de declaració i d’ingrés.
c) Dates de l’ aprovació i de l’inici de l’aplicació.
2.4. D’acord amb l’art. 16.2, les ordenances fiscals relatives als tributs a què fa referència
l’art. 59.1 contindran, a més a més, dels elements necessaris per a la determinació de les
quotes tributàries, les dates de l’aprovació i de l’inici de l’aplicació.
2.5. Segons allò establert a l’art. 24.2 TRLRHL l’import de les taxes que s’estableixin o es
modifiquin no podran excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o
activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. En aquest
sentit, consten en l’expedient els respectius informes tècnic-econòmic en els que es posa de
manifest el valor i la cobertura del cost dels serveis de les taxes que es modifiquen, de
conformitat a allò previst a l’art. 25 TRLRHL.
2.6. El procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals és el regulat en l’art. 17 del
TRLRHL:
a) Acord d’aprovació provisional adoptat pel ple de la corporació amb el quòrum de majoria
simple.
b) Exposició al públic durant 30 dies hàbils, com a mínim, en el butlletí oficial de la província,
dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions, si
s’escau.
c) Finalitzat el termini d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es resoldran, i
l’entitat acordarà l’aprovació definitiva, si escau, de les ordenances fiscals. Si no s’han
presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional,
sense necessitat de cap nou acord plenari.
d) Els acords definitius o els provisionals elevats a definitius i el text íntegre de les
ordenances o de les seves modificacions han de ser publicats en el BOP, moment en el qual
entraran en vigor.
e) Contra l'aprovació definitiva de l'ordenança o de les modificacions es podrà interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la seva publicació en
el BOP.
3. Conclusions
Vist el conjunt d’informes que consten en l’expedient, evacuats pels diferents serveis de la
Corporació, que justifiquen que l’import de la recaptació estimada les taxes que es
modifiquen per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de
competència local no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals,s’informa favorablement el projecte de modificació de les ordenances
fiscals, que s’ajunta a aquest informe, havent-se de seguir la tramitació indicada
anteriorment per a la seva aprovació, si s’escau, per part de l’òrgan competent.”
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Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’acorda per
unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el nombre de dret del
Ple municipal:
PRIMER.-.Aprovar provisionalment per l’exercici de 2013 i següents, la modificació de
l’ordenança fiscalnúmero 30. Taxa per la prestació deserveis en edificis de propietat
municipal, el text de la qual figura en l’annex que consta al present acord.
SEGON.-L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenança fiscal per a l’exercici 2013, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012.
TERCER.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
ANNEX MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 2013
Ordenança fiscal núm. 30 Taxa per a la prestació de serveis en edificis de
propietat municipal.
Es proposa la modificació de l’ordenança amb l’objectiu d’establir la gratuïtat de la
taxa d’entrada individual els dies següents:
-Primer diumenge de cada mes: Aquesta mesura s’aplica als museus de
Barcelona, i a la nostra comarca s’aplica a la Fundació Palau i Fabre de Caldes
d’Estrac i als Museus d’Arenys de Mar.
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-Celebracions puntuals que permetin a la Casa museu afegir-se a les
estratègies promocionals que les xarxes (ICOM, Xarxa de Museus de la
Diputació de Barcelona) a les quals pertany proposen al llarg de l’any.
En conseqüència, es proposa afegir a l’Ordenança 30, article 6è epígraf II els següent
redactat:
“L’entrada individual de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner serà gratuïta
durant el primer diumenge de cada mes, així com, aquells dies corresponents a les
celebracions puntuals (Dia Internacional del Museu i Dia Internacional del Patrimoni).”
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que es modifica la taxa de prestació de serveis en edificis de titularitat municipal. El
propòsit d’aquesta modificació és promocionar i dinamitzar la Casa museu Lluís
Domènech i Montaner, amb la gratuïtat del museu el primer diumenge de cada mes,
seguint la iniciativa aplicada a altres museus de Barcelona i de la mateixa comarca.
També es proposa la gratuïtat en les celebracions puntuals dins les estratègies
promocionals de la xarxa de museus de la Diputació de Barcelona.
15. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
VENDA NO SEDENTÀRIA A CANET DE MAR
Atès que la Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior obligava als estats membres
de la Unió europea a la transposició al seu dret intern d’un principi fonamental general,
com és la llibertat d’accés i l’exercici a les activitats de serveis, amb la transformació del
sistema administratiu tradicional del control previ dels requisits exigibles (llicència) a un
control posterior del seu compliment (inspecció).
Atès que l‘Estat espanyol va aprovar la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici,
Atès que aquestes normes modifiquen aspectes fonamentals del procediment
administratiu comú, com ara el règim del silenci administratiu, les noves formes d’inici del
procediment, a instància de l’interessat, com són la comunicació prèvia i la declaració
responsable, que si bé habiliten per iniciar l’exercici d’una activitat també són susceptibles
de control posterior.
Atès que el procés de transposició de la Directiva a nivell estatal va acabar, en matèria de
comerç, amb l’aprovació de la Llei 1/2010, d’1 de març, del comerç minorista, que inclou
una nova regulació, amb caràcter bàsic, de la venda ambulant.
Atès que a Catalunyaes va aprovar el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre,
d’adequació de normes ambrang de llei a la Directiva de serveis, que va modificar el Text
refós sobre comerç interior de 1993, que també regula lavenda no sedentària.
Posteriorment el Decret legislatiu 3/2010, amb relació ala venda no sedentària es va
modificar per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i administratives.
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Atès que el procés de transposició de la Directiva també ha afectat el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya pel que fa a la regulació de l’ús del domini públic,
que és un element substantiu de la venda no sedentària, en ser l’espai físic on es
desenvolupa aquesta activitat.
Vist que el marc normatiu regulador de l’exercici de la venda no sedentària, el
procediment per atorgar les autoritzacions per desenvolupar aquesta activitat i també el
seu règim d’ús i transmissió ha patit diversos i profunds canvis en poc temps, es palesa
una dispersió normativa en aquesta matèria que fa necessari l’establiment d’uns mínims
comuns a tots els municipis.
És per aquest motiu que, amb l’ànim de donar resposta a la necessitat d’adaptació dels
diferents procediments administratius de tramitació municipal, a la vigent normativa en
matèria de venda no sedentària i altra normativa que procedeixi, la Diputació de
Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Comerç, la Secretaria General i la
Direcció de Serveis Jurídics, ha redactat una Ordenança tipus, en exercici de les
competències expressades a l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Atès que l’ordenança actual en vigor que regula l’exercici de la venda fora d’un
establiment comercial permanent a Canet de Mar no recull els canvis normatius
esmentats és necessari i oportú aprovar una nova ordenança reguladora de la venda no
sedentària, a partir de l’ordenança tipus elaborada per la Diputació de Barcelona.
Vist l’informe emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament, el qual es transcriu a
continuació:
Informe núm. 13/2013 de la Secretaria General sobre l’esborrany de l’Ordenança
municipal reguladora de la venda no sedentària a de Canet de Mar.
Núria Mompel i Tusell per encàrrec de l’Alcaldia i de conformitat amb el que disposa
l’article 179 del TRLMC, emet el següent
Informe
La proposta de l’Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Canet de
Mar s’haurà de tramitar conforme al procediment establert a l’article 49 del a Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases del règim local (LBRL):
a)
b)
c)
d)

Aprovació inicial pel ple de la corporació
Informació pública amb audiència als interessats per 30 dies
Resolució de reclamacions
Aprovació definitiva pel ple de la corporació

En cas que no es presentés cap reclamació o suggeriment s’entendrà definitivament
adoptat l’acord fins aleshores provisional. Una vegada aprovada definitivament
l’Ordenança, caldrà que sigui publicada íntegrament i que se’n remeti còpia a
l’Administració de l’Estat i a la de la Comunitat Autònoma. La remissió s’ha de fer
prèviament a la publicació i s’ha de deixar transcórrer el termini de 15 dies hàbils a què
es refereix l’article 65.2 de la LBRL. Si en aquest termini no es formula cap requeriment,
la publicació ulterior ha de ser íntegra i en el BOP, amb el benentès que aquesta
Ordenança no entra en vigor fins que no s’hagi publicat completament el seu text
conforme estableix l’article 70.2 de la LBRL, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de
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desembre, de mesures per a la modernització del govern local i hagi transcorregut
l’al.ludit termini de 15 dies (65.2 LBRL).
Canet de Mar, 17 de maig de 2013

Vist el text resultant, redactat per aquesta comissió d’estudi abans esmentada, el qual
es transcriu a continuació:
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
La present Ordenança te per objecte la regulació administrativa de la venda no
sedentària dins de l’àmbit del terme municipal de Canet de Mar a la via pública.
Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un establiment
comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els
perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials
desmuntables o transportables, i en els termes i les condicions establerts en el DL
1/1993 de 9 de marc sobre comerç interior.
D’altra banda, també son aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat
d’empresa, reconegut a la Constitució, i els principis de llibertat de prestació de serveis i
d’establiment, desenvolupats a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del
Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, delimitats entre d’altres
raons d’interès general, per la protecció dels drets dels consumidors/res, i de la salut
publica, les exigències de la bona fe en les transaccions comercial i la protecció del medi
ambient i de l’entorn urbà.
ARTICLE 2. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ
L’activitat de venda en el mercat es dura a terme entre les 9,00h i les 13,30h dels
dimecres i amb una periodicitat setmanal i dins l’àmbit delimitat pels carrers Riera del
Pinar, carrer Josep Mora i carrer Tordera.
L’Alcaldia o l’òrgan delegat competent podrà autoritzar l’ampliació tant de dies com de
l’horari si per raons turístiques, flux de públic o de persones o dies assenyalats es
considera convenient. A tal efecte aprovarà un calendari anual on es recollirà l’horari i
els festius de cada any.
L’Ajuntament podrà modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al
mercat. Sempre que l’Ajuntament, per raó d’interès general, vulgui fer ús d’aquestes
facultats es farà, donant compte, amb informació detallada, als titulars de les
autoritzacions amb la suficient antelació.
Per raons d’interès general, l’Ajuntament també podrà, previ avís als paradistes quan
sigui possible, cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida.
ARTICLE 3. NOMBRE MÀXIM DE PARADES I AUTORITZACIONS
El nombre màxim, total i parcial per especialitats, de parades i autoritzacions del mercat
serà establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris:
1. El sol públic disponible.
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2.

La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran
establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents
productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional.
3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris.
4. Els efectes mediambientals.
5. Els principis de política social.
ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS
Són competències de l’ajuntament:
 Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.
 Fixar el nombre d’autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de les
modalitats establertes i modificar-les motivadament per motius d’interès públic.
 El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la fixació dels horaris de venda i
la periodicitat de celebració del mercat.
 Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la gestió,
administració, neteja dels emplaçaments, o qualsevol altre servei propi del seu
funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la
seguretat i vigilància.
 Establir i exigir la taxa municipal que correspongui per l’ocupació de l’espai públic.
 Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viaria els dies de
celebració del mercat.
 Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat
pública els dies de celebració del mercat.
 Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del
domini públic els dies de celebració del mercat.
 Facilitar els mitjans i recipients idonis per la neteja del mercat i la recollida selectiva
dels residus.
 Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat.
 Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat.
 Exercir la potestat sancionadora, respecte de les infraccions que siguin de la seva
competència sancionar.
 Respecte a aquelles infraccions que no siguin de la seva competència sancionar,
posar-les en coneixement de l’Administració competent.
CAPÍTOL II. DE L’AUTORITZACIÓ
ARTICLE 5. REQUISITS PER L’OBTENCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA
VENDA NO SEDENTÀRIA
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques
hauran de complir els següents requisits:
1.

Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda,
inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure
l’activitat a prestar.
2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que
estan en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que
estableix la normativa específica vigent.
3. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats
Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar
exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
4. Han d’estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el
titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions
amb aquesta.
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5.

Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a
aplicar als productes que tinguin a la venda.
6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil vigent sobre la instal·lació i
activitat.
8. Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors
estan adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de
treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de
la cooperativa.
ARTICLE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
El procediment de selecció per l’atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir les
vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser automàtic i es
realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a
resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.
A tal efecte, l’Ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria
d’atorgament d’autoritzacions les corresponents bases, que inclouran els requisits i
criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, indicant que
ultrapassat aquest sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud haurà d’entendre’s
desestimada.
ARTICLE 7. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS
L’interessat/ada haurà de presentar una declaració responsable en la que es manifesti:
 El compliment dels requisits establerts a l’article 5.
 Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de
l’activitat.
 El compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de
l’autorització.
 Que autoritza a l’Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions
competents per tal de comprovar el compliment de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social, així com també per consultar telemàticament
els registres i arxius d’altres administracions i entitats publiques.
ARTICLE 8. CONTINGUT DE L’AUTORITZACIÓ
Les autoritzacions atorgades per l’ajuntament hauran d’indicar:
 Les dades del titular, i en el seu cas, de les persones autoritzades per exercir la
venda com auxiliars del titular.
 El lloc on ha d’exercir-se l’activitat.
 Els productes autoritzats per a la venda.
 Les mides de la parada.
 Els horaris i dates en què podrà exercir-se l’activitat.
 Els horaris de muntatge i desmuntatge
 La durada de l’autorització.
 Vehicle autoritzat.
 Causes d’extinció.
ARTICLE 9. DURADA DE L’AUTORITZACIÓ
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L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de
quinze anys, a comptar des de la data de l’autorització, per tal de permetre l’amortització
de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i prorrogables
expressament per períodes idèntics.
Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan obligats a
acreditar anualment davant de l’Ajuntament estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació que
els imposi l’Administració local, com el pagament de la corresponent taxa i tributs
municipals i estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
Per la venda no sedentària en ocasions puntuals, la vigència de les llicències coincidirà
amb la durada concreta del mercat ocasional corresponent. Per a la venda no sedentària
de productes de naturalesa estacional, la vigències de les llicències coincidirà amb els
dies autoritzats.
ARTICLE 10. PRÒRROGA DE LES AUTORITZACIONS.
El procediment per prorrogar les autoritzacions atorgades s’iniciarà amb el corresponent
acord de l’Ajuntament.
Els sol·licitants de la pròrroga hauran de presentar la corresponent sol·licitud, declarant
que continuen complint els requisits fixats a l’article 5 de la present Ordenança.
El temps màxim per resoldre les sol·licituds formulades serà de dos mesos comptadors
des de la petició, sens perjudici dels supòsits de suspensió d’aquest còmput, com ara en
els casos que es requereixi al sol·licitant perquè esmeni la seva sol·licitud.
La pròrroga haurà d’atorgar-se de forma expressa, sense que pugui entendre’s atorgada
tàcitament.
La manca de resolució expressa en el termini fixat tindrà efectes desestimatoris de la
sol·licitud.
ARTICLE 11. CANVIS D’UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA I AMPLIACIONS
En funció de les disponibilitats de l’Ajuntament, els titulars de l’autorització podran
presentar una sol·licitud de canvis en articles de venda, canvi d’ubicació i/o ampliació de
la parada.
Per donar resposta a la sol·licitud, que sempre haurà de tenir presents les seves
disponibilitats, l’Ajuntament tindrà en compte, en l’ordre indicat, els criteris següents:
Primer.La proximitat de la parada a espais buits
Segon.El canvi de grandària de la parada (de menor a major)
Tercer.Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades
colindants del mercat de venda no sedentària o amb el comerç sedentari del mateix
producte.
Quart.El canvi a camió - botiga
ARTICLE 12. TAXES MUNICIPALS
Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions hauran de satisfer les taxes municipals
que s’estableixen en l’Ordenança Fiscal vigent.
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
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ARTICLE 13. TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
El titular de l’autorització haurà d’exercir personalment l’activitat. No obstant això, podrà
transmetre l’autorització, prèvia comunicació a l’Ajuntament, sempre i quan el cessionari
compleixi les condicions necessàries per l’exercici de l’activitat en la qual va ser
concedida l’autorització inicial, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, en
els supòsits següents:
a) per cessament voluntari del titular o titular de l’activitat,
b) per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o
situacions anàlogues, acreditades degudament,
c) per mort del titular. En aquest supòsit, l’autorització podrà ser transmesa d’acord
amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor haurà de
comunicar a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort del titular,
adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una
sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Quan puguin concórrer diversos
interessats en la transmissió mortis causa s’acompanyarà amb la sol·licitud un
escrit en el què manifestin la seva renúncia expressa del seu dret en favor de
l’adquirent.
El cessionari haurà d’adjuntar a la sol·licitud la corresponent declaració responsable i
acreditar estar al corrent de pagament de les taxes municipals corresponents.
La transmissió de l’autorització no es podrà realitzar durant els primers 5 anys en que va
ser concedida excepte en els casos previstos a les lletres b) i c).
ARTICLE 14. SUPÒSITS D’EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
Primer.- L’autorització municipal s’extingirà en els següents supòsits, sense dret a
indemnització ni a compensacions de cap mena, en els següents supòsits:
 Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.
 Compliment / fi del termini de vigència.
 Transmissió no autoritzada.
 La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades.
 Manca de pagament de la taxa corresponent.
 No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 4 dies seguits de mercat,
6 dies de manera alternativa, en el període d’un any.
 Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja.
 Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per a gaudir de l’autorització.
 Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals
s’atorgà l’autorització.
 Per la venda de productes falsificats i per la venda de productes, els quals no sigui
possible demostrar la seva possessió lícita.
 Per practicar la venda sense exhibir la corresponent autorització de manera visible i
permanent en la parada de venda.
 Per resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació que requereixin els
agents d’aquest Ajuntament per complir les funcions d’informació, investigació i
inspecció en les matèries objecte de la present Ordenança, com també el fet de
subministrar informació inexacta o documentació falsa.
 La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els
funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o
d’inspecció.
 Per la comissió d’alguna infracció greu o molt greu prevista a la present ordenança.
 Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per l’Ajuntament en
qualsevol moment per raons d’interès públic, sense generar dret a indemnització,
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quan resultin incompatibles amb les condicions generals aprovades amb
posterioritat, produeixin danys en el domini públic, impedeixin la seva utilització
per activitats de major interès públic o menyscabin l’ús general.
CAPÍTOL IV. DE L’ EXERCICI DE VENDA
ARTICLE 15. EXERCICI DE LA VENDA
Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament
l’autorització municipal corresponent.
L’Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà el
nom del mercat, ubicació de la parada i metres, nom del titular i suplent (foto en el cas
de persona física), productes concrets per la qual és vàlida, el dia i horari de mercat i
horari de muntatge i desmuntatge. Aquest distintiu haurà d’ésser exhibit de manera
visible i permanent a la parada de venda.
Els titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar
els riscos i accidents de tot tipus.
En especial resten obligats a preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles
d’emergència, en previsió de qualsevol eventualitat.
ARTICLE 16. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES
El muntatge es realitzarà com a màxim 2 hores abans de l’inici de la venda i el
desmuntatge haurà de finalitzar obligatòriament a les 15,00, no podent començar abans
de les 13,30h.
Només en aquest horari els vehicles dels comerciants podran tenir accés de càrrega i
descàrrega, operacions a fer amb la màxima celeritat possible.
En cas d’alguna inclemència climatològica, i amb autorització prèvia del responsable del
mercat és podran variar els horaris indicats.
Es prohibeix la circulació de tot tipus de vehicles en l’àmbit del mercat 30 minuts abans
de l’inici de l’activitat de venda a l’àmbit del mercat de marxants.
ARTICLE 17. VEHICLES AUTORITZATS
Es prohibeix als comerciants aparcar els vehicles al costat de la parada.
No obstant això, si un comerciant necessités aparcar el vehicle al costat de la parada per
emmagatzemar els seus productes, haurà de sol·licitar l’autorització a l’Ajuntament.
En el cas que el vehicle computi com a espai de venda a tots els efectes, caldrà aportar
a més l’autorització on s’indiqui que pot vendre directament a través del vehicle i fitxa
tècnica del vehicle.
CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS
ARTICLE 18. TITULARS DE LES PARADES
Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l’autorització que expedeix
l’Ajuntament.
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Els titulars de les autoritzacions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat
comercial. Podran també fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per
qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat (els
graus de parentesc indicats inclouen: a) Quan el vincle familiar és de consanguinitat: el
primer grau, a progenitors i fills; el segon grau, a avis, nets i germans. b) Quan el vincle
familiar és d’afinitat: el primer grau, a sogres, gendres i joves; el segon grau, a
cunyats/des), i assalariats. Tots ells donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que
correspongui.
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui integrada
per més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la relació jurídica
existent entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat.
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització. Els titulars de les
autoritzacions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les
condicions de l’autorització atorgada.
En cas de cooperativistes només s’atorgarà l’autorització, a nom del cooperativista que
hagi d’exercir la venda.
ARTICLE 19. DRETS I OBLIGACIONS
A) Drets
A.1) En relació amb l’Ajuntament:
-

-

Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o
afectin la venda.
Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant períodes concrets per
causa justificada, però sense quedar eximits del pagament de les taxes
corresponents.
Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord amb el que s’estableix
a l’article 11.
Transmetre l’autorització en els casos previstos a l’article 13.
Nomenar representants i constituir entitats de representació.
Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que
tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat.
Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles.

A.2) En l’exercici de l’autorització de venda:
-

Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.
Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb la
corresponent autorització.
Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesana
expressament autoritzada.
Ocupar la parada colindant en cas d’absència del seu titular i prèvia autorització
municipal.

B) Obligacions
B.1) Respecte l’Ajuntament i d’altres Administracions públiques:
-

Complir les determinacions del present reglament, les condicions de les
autoritzacions i les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament.
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-

-

-

-

-

-

Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi
acordat l’Ajuntament, sense interrupcions injustificades.
Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableix aquest
reglament i la normativa general i sectorial específica en relació a les
instal·lacions, equips i productes a la venda.
Facilitar l’accés a la parada i la informació requerida pels inspectors i òrgans
competents de control.
Sotmetre’s a la comprovació dels instruments de pesada i mesura, segons
sistema mètric decimal, per l’encarregat municipal de control dels mercats de
venda no sedentària.
Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El pagament s’ha de
domiciliar en una entitat financera, bancària o d’estalvis, llevat dels casos en què
s’estableixi una forma de pagament diferent.
Estar al corrent del pagament d’impostos, comptar amb la llicència fiscal, estar
donats d’alta a la Seguretat Social, al corrent de les obligacions amb la Seguretat
Social i al corrent en el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o distintiu atorgat per
l’Ajuntament.
Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal
municipal encarregat del control del mercat, la Policia Local i la resta de personal
auxiliar o subaltern.
Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les
vacances.
Tenir a disposició de l’autoritat corresponent, les factures i comprovants de la
seva mercaderia.

B.2) Obligacions respecte el domini públic que s’ocupa
-

-

-

Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la
recollida dels residus, que hauran de dipositar en els llocs assenyalats.
Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, i
dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal·lat a l’efecte,
deixant completament neta la part ocupada al finalitzar cada jornada. Caldrà
separar selectivament les diferents fraccions: paper i cartró, plàstics i orgànica.
Col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de
la instal·lació quan es venguin productes de qualsevol mena que puguin corroir,
deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el paviment o sòl públic.
Reparar els desperfectes que causi a la via pública, voreres, enllumenat,
arbreda, jardineria i mobiliari urbà en general.

B.3) Obligacions en l’exercici de l’activitat:
-

-

-

Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir
personalment l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet
acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de
consanguinitat o afinitat, i assalariats. Tots ells donats d’alta a la Seguretat Social
en el règim que correspongui.
Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquesta
ordenança i la normativa general i sectorial específica en relació a les
instal·lacions, equips i productes a la venda
Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer
constar precedit de les sigles PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment
identificable i clarament llegible.
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-

-

Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb
impostos inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma
diferenciada.
Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’efectuaran sempre a la
vista del públic.
Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament
el pes i el preu dels productes, i l’import de la seva compra.
Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres
comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el públic en general.
Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva
concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat.
Disposar de fulls oficials de reclamació.
Exhibir la mercaderia de taulell endins.
Els productes de venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o
paviment, i hauran de situar-se a una alçada no inferior a 80 cm.
Els titulars que venguin roba o articles que els compradors s’han d’emprovar,
han d’habilitar a l’interior o darrera de cada parada els emprovadors necessaris,
que han de ser tancats.
Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.
Proporcionar tiquet de compra a qui ho demani.

ARTICLE 20. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA.
Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en
concepte de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan
competent.
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per vacances
haurà de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que
exercirà l’activitat.
Es tindran en compte les absències derivades de la climatologia adversa de caràcter
server, pluja, neu o altra circumstància que afecti al normal funcionament del mercat.
S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima de 1 mes el període de
vacances de què preveu gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que és
el mes d’agost.
ARTICLE 21. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS
L’activitat de venda no sedentària s’haurà d’exercir amb ple respecte als drets dels
consumidors i usuaris, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum
de Catalunya.
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT
ARTICLE 22. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL
MERCAT
Correspon a l’Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Podrà adoptar les
mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís dels productes
adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc pel
consumidor.
Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar.
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En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats a
la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries amb
la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.
L’Ajuntament designarà EL PERSONAL DEL MERCAT, a qui li correspondrà el control
del mercat. També li correspondrà situar els comerciants als seus respectius llocs de
venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i
en tot allò que afecti a l’ordre, la disciplina i la neteja. Serà l’encarregat de disposar les
mesures necessàries per el bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i
incidències a l’òrgan competent.
Correspon a la POLICIA MUNICIPAL la vigilància de la zona del mercat, que podrà
actuar també en tasques de control de mercat, en col·laboració amb el personal del
mercat.
Correspon a la INSPECCIÓ SANITÀRIA, examinar, les condicions sanitàries dels articles
d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions
deficients.
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada també pot efectuar controls sobre els
àmbits de les seves competències sectorials, en relació a l’activitat comercial dels
marxants en el mercat.
CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 23. TIPUS D’INFRACCIONS
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus,
greus i molt greus.
Les infraccions prescriuran:
- les lleus als sis mesos,
- les greus als dos anys,
- i les molt greus als tres anys.
A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir de
la data de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en
compte la data de finalització de l’activitat il·lícita.
INFRACCIONS LLEUS
Tindran consideració d’infraccions lleus:
1. El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari
a les bones costums i normes de convivència dins el recinte del mercat.
2. No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada.
3. La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de
l’activitat.
4. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades.
5. L’ocupació per la parada de més espai de l’autoritzat, i l’exposició de
mercaderies fora del lloc assignat.
6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
8. No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació
relativa a la parada.
9. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
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10. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre
parades laterals.
11. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté l’Ordenança, que no
tinguin el caràcter de greus o molt greus.
INFRACCIONS GREUS
Tindran consideració d’infraccions greus:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

La reincidència d’infraccions lleus dins el període d’un any, es considera que
existeix reincidència quan es comet en el termini d’un any, més d’una infracció,
quan així es declari per sanció ferma.
La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i
un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.
La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació
requerida pel personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta.
Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat.
La inobservança a les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament
del mercat doni el personal del mercat.
L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.
La manca de condicions higiènico - sanitàries dels llocs de venda, dels
manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i
aliments posats a disposició del consumidor.
La venda de productes no compresos en la corresponent autorització.
Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats.
La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense
autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions
d’aquesta.
No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i comprovants de
compra dels productes que es posin a la venda.
Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i
alimentària.
Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament
destinades a la venda d’articles musicals i sempre que en aquest cas el volum no
molesti ni a la resta de comerciants ni als ciutadans.
La connivència amb la venda il·legal.
Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat dins del recinte del mercat.

INFRACCIONS MOLT GREUS
Tindran consideració d’infraccions molt greus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

La reincidència d’infraccions greus dins el període d’un any. Es considerarà que
existeix reincidència quan es cometi en el termini d’un any, més d’una infracció,
quan així es declari per sanció ferma.
El fet de subministrar informació o documentació falsa.
Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat.
El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat.
Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria.
La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els
funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o
d’inspecció en les matèries objecte de l’Ordenança.
L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i
comunicació a l’Ajuntament per un temps de 4 dies. S’exclou el període normal
de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
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8. La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades.
9. Les infraccions per frau, adulteració o engany.
10. Exercir l’activitat sense autorització municipal.
ARTICLE 24. SANCIONS
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió
o revocació absoluta de l’autorització.
· Infraccions lleus:
I. Advertiment.
II. Multa fins 750,00 EUR.
· Infraccions greus:
I. Suspensió de l’autorització de 1 a 6 mesos.
II. Multa de 750,01 EUR fins 1.500,00 EUR.
· Infraccions molt greus:
I. Revocació de l’autorització.
II. Multa de 1.501,00 EUR fins 3.000,00 EUR.
Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries
com:
 La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos
a la salut de les persones.
 El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense
disposar de la preceptiva autorització.
 Reclamació dels danys i perjudicis causats al domini públic.
 La competència per a la imposició de sancions i l’adopció de mesures
complementàries correspon a l’alcalde.
ARTICLE 25. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:
1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre
que d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers.
2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.
3. El grau d’intencionalitat.
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.
5. La quantia del benefici il·lícit.
6. El volum de vendes.
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat.
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.
9. El risc de dany a la salut i seguretat.
A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors cancel·lats.
ARTICLE 26. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR
Correspon a l’Alcalde o Alcaldessa la competència per imposar les sancions que preveu
aquesta Ordenança, prèvia la tramitació del corresponent expedient sancionador, d’acord
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amb el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les normes de règim
local, el Text refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de
9 de març, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni de
les administracions públiques.
Segona. Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que incloguin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran automàticament modificats o substituïts
en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
què porten causa.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament
prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret
legislatiu esmentat, és a dir fins el 7 de juliol de 2025 i són prorrogables, de manera
expressa, per períodes similars.
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel
termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta
Ordenança.
Segona. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada en
vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entenen concedides per un període de quinze
anys. És a dir s’aplicarà aquesta disposició a les autoritzacions atorgades entre el 7 de
juliol de 2010 i el 30 de juliol de 2011.
Aquestes autoritzacions són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars i
també transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que resti de la
pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta Ordenança.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la normativa anterior que hi pugui haver.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment
d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Canet de Mar, 30 de maig de 2013
ANNEX ORDENANÇA
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PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA NO
SEDENTÀRIA
Apartat 1. Sol·licitant.
Poden sol·licitar l’autorització municipal per exercir l’activitat de venda no sedentària les
persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d’obrar, que
no estiguin compreses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb
l’administració previstos a l’article 60 de la Llei de contractes del sector públic.
Apartat 2. Inici del procediment.
I. El procediment s’iniciarà mitjançant resolució de l’Ajuntament de Canet de Mar, que
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i s’exposarà en el tauler
d’anuncis i en la plana web.
En l’esmentada resolució s’indicarà que el termini per resoldre les sol·licituds
presentades serà de dos mesos des de la petició i que la manca de resolució
expressa en dir termini tindrà efectes desestimatoris (arts. 56 i 57 del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre).
II. Les sol·licituds per participar en el procediment hauran d’indicar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nom i cognoms del peticionari, o raó social.
Número del DNI / NIF/NIE o CIF en el cas de les persones jurídiques.
Domicili.
Descripció de les instal·lacions i dels articles de venda.
En el cas de persones jurídiques a més es farà constar:
Referència a la documentació justificativa de la representació legal que ostenta
la persona que signa la sol·licitud.
Referència al nom, domicili, i DNI / CIF/NIE de l’empleat o soci de l’entitat que
vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta.
Nombre de metres que precisa ocupar.

III. Amb la sol·licitud caldrà aportar una declaració responsable en la que el sol·licitant
manifesti:
-

el compliment dels requisits establerts
disposar de la documentació que ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat
mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització

La declaració responsable, a més, haurà d’incloure els següents extrems:
-

estar d’alta en l’epígraf corresponent de l’IAE i al corrent del pagament de la
corresponent tarifa, o en cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris.
estar al corrent del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.
en el cas de nacionals de tercer països, disposar d’autorització de residència i
treball.
haver contractat o contractar una assegurança de responsabilitat civil amb
cobertura dels riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.
complir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o
productes a vendre.

Apartat 3. Instrucció del procediment.
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I. Quan les sol·licituds no compleixin els requisits establerts en l’apartat anterior,
l’Ajuntament requerirà a l’interessat perquè en el termini de deu dies hàbils
esmeni la mancança o aporti el document o documents preceptius, amb
l’advertiment que de no fer-ho, s’entendrà desistida la seva petició, i que aquesta
s’arxivarà (art. 71 de la Llei 30/1992,de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú).
II. Per formular la proposta de resolució escaient, els serveis tècnics municipals hauran
d’emetre informe valorant les sol·licituds degudament presentades, i sempre
tenint en compte les disponibilitats de l’Ajuntament, d’acord amb els següents
criteris.
A. Tipologia de parades
Els llocs de venda a adjudicar, es distribueixen en les següents tipologies de producte:
Nombre de parades

-

-

-

-

-

-

Sector comercial (Segons la classificació catalana
d’activitats econòmiques CCAE 2009.)
Quotidià Alimentari
Quotidià no alimentari
Equipament de la llar
Equipament de la persona
Lleure i cultura
Altres

Sector quotidià alimentari. fruita, verdura, hortalisses; carn i derivats, ocells,
ous, conills, cacera i derivats; pesca salada i altres; pastisseria, confiteria, llet i
productes làctics; vins i begudes de tota mena; comerç al detall de productes
d’alimentació i begudes en general; plantes i herbes en herbolaris.
Sector quotidià no alimentari. productes de drogueria, perfumeria i cosmètica,
neteja, pintures, papers i altres productes per a la decoració i productes químics;
articles per a la higiene i neteja personal.
Equipament de la llar. productes tèxtils, confeccions per a la llar; catifes,
tapisseria; mobles (excepte els d’oficina); material i aparells elèctrics,
electrodomèstics i altres aparells d’ús domèstic amb energia diferent de
l'elèctrica i mobles de cuina; parament de la llar, ferreteria, adornament, regals;
materials de construcció i articles i mobiliari de sanejament; portes, finestres i
persianes, motllures i marcs, tarimes i parquet-mosaic, cistells i articles de suro;
articles de bricolatge; altres articles per a l’equipament de la llar no classificats en
altres llocs; llavors, flors, plantes i animals petits.
Equipament de la persona. tota mena de peces de vestir i lligadures; llenceria i
cotilleria; merceria; peces especials; calçat, articles de pell i d’imitació;
confeccions de pelleteria; joieria, rellotgeria i bijuteria; béns usats.
Lleure i cultura. instruments musicals i accessoris; segells, monedes,
medalles,aparells mèdics, ortopèdics, òptics i fotogràfics; llibres, diaris, papereria i
belles arts; joguines, articles i roba d’esport.
Altres. altres productes al detall no especificats a excepció dels articles per a
l’equipament de la llar no classificats en altres llocs.

B. Criteris de valoració.
Als efectes de poder emetre la proposta de resolució, els serveis tècnics municipals que
hagin d’emetre informe hauran de tenir en compte els criteris de valoració següents:
MIX COMERCIAL

Si el concurs es subdivideix en funció de les diferents categories
de productes de venda, no cal incloure’l.
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Si no és el cas, es pot establir puntuacions més altes per aquelles
activitats que es considerin prioritàries.
PRODUCTES

a) Locals o autòctons de la comarca
b) Ecològics
c) Comerç just
d) Amb distintiu de qualitat
e) Propis (cultiu, confecció o fabricació)

Fins a 25
punts

CARACTERÍSTI
QUES DEL LLOC
DE VENDA

Qualitat i seguretat de l’estructura i els components de les
parades . tendal, retolació, disseny, presentació dels productes, i
altres (innovació, etc).

Fins a 25
punts

MILLORES
EN
LA PRESTACIÓ
DELS SERVEIS

Activitats que millorin l’atenció al client.
a) Emprovadors
b) Utilització de bosses compostables
c) Caixa enregistradora
d) Pagament amb targeta de crèdit.
e) Altres

Fins a 25
punts

FOMENT
DE
L’OCUPACIÓ

Per cada empleat del sol·licitant de l’autorització donat d'alta en el
règim general de la Seguretat Social, ocupat en la parada objecte
de sol·licitud.

Fins a
punts

Total puntuació màxima

5

100 punts

La proposta de resolució valorarà numèricament cadascuna de les sol·licituds
presentades i proposarà l’adjudicació de l’autorització a la/les que obtingui/n la major
puntuació. En cas d’empat es procedirà a un sorteig entre aquestes sol·licituds.
Apartat 4. Resolució del procediment
La resolució del procediment correspondrà a l’Ajuntament de Canet de Mar que serà qui
atorgui les corresponents autoritzacions, amb el contingut previst en l’Ordenança de
venda no sedentària de data... .
Apartat 5. Llista d’espera
I. Quan el nombre de sol·licituds superi el d’autoritzacions a concedir, l’ajuntament
formarà una llista d’espera en la que s’inclouran les que han restat excloses. Aquesta
llista s’ordenarà per grups de productes i dins de cadascú s’inclouran les sol·licituds per
ordre decreixent de la puntuació obtinguda.
II. Si el titular d’una autorització renunciés a la mateixa, així com també si l’autorització
restés sense efecte per qualsevol altra causa, l’ajuntament podrà concedir-la atenent-se
a l’ordre de la llista d’espera del corresponent grup de productes.

De conformitat, doncs, amb el que estableixen els articles 20, 22.2.d), 49 i 70.2 de la
Llei de bases de règim local.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Promoció Econòmica, Comerç,
Consum i Turisme i Portaveu del Govern, s’acorda per unanimitat dels setze membres
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la venda no
sedentària a Canet de Mar, que es transcriu en el cos d’aquest acord.
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança a informació pública i audiència
als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de reclamacions i suggeriments,
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Punt Avui, el
tauler d’anuncis d’aquesta corporació i el web municipal, transcorregut el qual sense
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada definitivament
sense necessitat de nou acord. El termini començarà a comptar a partir de l’endemà
de la publicació al BOP.
TERCER.- Aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà íntegrament en el BOP i
entrarà en vigor l’endemà d’aquesta publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el
tauler de la corporació i en el DOGC, on s’anunciarà la referència al BOP en el qual
s’hagués publicat íntegrament el text.
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva.
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Indústria,
Comerç, Consum i Turisme, explica que la venda no sedentària és aquella que es
porta a terme fora d’un establiment de manera habitual, el mercat setmanal. Fins ara
aquest mercat tenia una regulació a mitges entre l’Ordenança d’ocupació de via
pública i l’Ordenança de la plaça del mercat. Fins i tot, en alguns moments era
considerat com els comerços. Des de la Diputació, des de fa pràcticament dos anys es
treballa en aquesta proposta, on es regula tot, bàsicament els preus, els horaris, les
adjudicacions de parades i els trasllats, entre moltes altres coses. Hi ha trenta dies per
parlar-ne i per fer-hi alguna modificació.
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, comenta que
consideren que la llicència per a quinze anys és massa llarga i es temen que es
converteixi en un mercadeig entre els paradistes.
El senyor Lamana explica que és un assumpte que es pot posar sobre la taula i
precisament un dels motius pels quals es regula aquestes concessions és perquè es
vol evitar que passin aquestes coses, ja que amb la crisi moltes persones han hagut
de tancar la botiga i passar-se als mercats. En aquests moments, hi ha una allau de
peticions i per això es vol controlar més de prop. Per això, també es regula els tipus de
transmissions i l’obligatorietat de comunicar-ho a l’Ajuntament. De vegades no només
és el canvi de titularitat d’una parada, sinó que es canvia l’objecte de venda i això ho
ha de decidir l’Ajuntament, per garantir que hi hagi varietat de productes.
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que troben
l’Ordenança correcta i hi votaran a favor. De tota manera, volen introduir una proposta
nova i és el canvi de dia del mercat. Tothom sap que fer el mercat en dimecres
converteix la compra en necessitat. Qui va al mercat va a comprar productes de
primera necessitat. En els mercats setmanals que es fan en cap de setmana, això no
és així. A més a més de comprar productes de primera necessitat, hi ha una part d’oci.
Per aquest motiu volen fer una proposta agosarada i complicada que és canviar el dia
del mercat de dimecres a diumenge. El dissabte, a la zona de l’Alt Maresme hi ha tres
o quatre mercats setmanals que funcionen molt bé que capten gent de fora del poble
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on es fa. En el cas del diumenge només n’hi ha un, que és Tordera. Els agradaria que
des de la Regidoria s’estudiés aquesta possibilitat.
El senyor Lamana agraeix la proposta. Explica que no només cal que la Regidoria hi
estigui a favor, sinó que també hi ha d’estar la Unió de Botiguers. Explica que aquesta
proposta és a sobre la taula amb la Unió i si el grup municipal d’ERC vol, es pot
adreçar una proposta conjunta a aquesta associació.
16. APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME PER
A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI
D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL PER A JOVES
Atès que els ajuntaments de la comarca volen disposar d’un servei especialitzat
d’assessoria en mobilitat internacional per a joves amb l’objectiu de millorar i ampliar
els recursos que els serveis i els equipaments juvenils posen a l’abast dels joves per
tal de facilitar que aquests puguin accedir a noves oportunitats que els permetin
millorar la seva experiència vital.
Atès que els ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar,
Cabrils, Canet de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius, Pineda de Mar, Sant
Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Tordera, Vilassar de Dalt i
Vilassar de Mar hi estan interessats.
Atès que des del Consell Comarcal del Maresme s’assumeix la funció de fer la gestió
de la contractació del servei, de forma agregada, per aconseguir un estalvi, tant a
nivell econòmic com en tot el procediment de la contractació, així com la prestació d’un
servei amb uns mateixos criteris d’intervenció en tot el territori.
Atès que el Consell Comarcal del Maresme necessita que els ajuntaments interessats
facin l’encàrrec de la gestió de la contractació centralitzada del servei per a tots els
ajuntaments que el prestin.
Atès que la comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de
gestionar els municipis, d’acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya. El mateix article indica que la delegació o l’encàrrec de gestió ha d’anar
acompanyat de la transferència dels recursos necessaris per exercir-los.
Atès que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells
de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d’acord amb els
articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local.
Atès que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals indiquen que
la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o
conveni.
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Vist i trobat conforme el conveni de cooperació amb el Consell Comarcal del Maresme
per la gestió de la contractació conjunta del servei d’assessorament en mobilitat
internacional per a joves a Canet de Mar, el qual es transcriu a continuació:
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA GESTIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ
DEL
SERVEI
D’ASSESSORAMENT
EN
MOBILITAT
INTERNACIONAL PER A JOVES EN AQUESTS MUNICIPIS.

Mataró, 30 de maig de 2013
INTERVENEN
D’una part, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del
Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal.

I de l’altra el Sr. Jesús Marin i Hernández, alcalde de l’ajuntament de Canet de
Mar, actuant en nom i representació d’aquesta administració local.
EXPOSEN
I.

Que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la nostra societat,
fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la implementació de
polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en especial dels col·lectius
més vulnerables com ara els joves, en condicions d’igualtat als recursos i serveis
que tenen al seu abast per teixir de forma autònoma una trajectòria vital amb més
garanties d’èxit.

II.

Que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i serveis juvenils des
d’on es desenvolupen projectes i activitats encaminades a incrementar les
oportunitats que els joves tenen al seu abast en àmbits molt diversos.

III.

Que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats dels i les
joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu projecte vital, és, sens
dubte, el poder configurar el propi itinerari formatiu i professional d’acord amb les
seves necessitats i capacitats i, també, en relació a les necessitats professionals de
l’entorn.

IV.

Que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves a la
societat i al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin tenir alguna
experiència en el marc dels programes i recursos de mobilitat internacional, sigui de
voluntariat, formació, treball, etc. contribueix a millorar les oportunitats del jovent per
configurar aquest itinerari formatiu i professional.

V.

Que la cooperació i el treball en xarxa entre, i dins dels ajuntaments, permet abordar
amb majors garanties d’èxit les problemàtiques i necessitats dels i les joves, alhora
que suposa un estalvi de recursos per a les institucions.

VI.

Que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat contractar de
forma conjunta, en diferents àmbits de treball, la demanda de determinats
subministraments i serveis dels municipis del territori del Maresme amb un interès
comú d’estalvi econòmic i procedimental.
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VII.

Que un dels serveis de comú utilització és el de la gestió i dinamització
d’equipaments i serveis per a joves, amb les especialitats que es considerin
oportunes, com per exemple la mobilitat internacional dels joves.

VIII.

Que l’article 14.2 de la Llei 33/2012, d’1 d’octubre de polítiques de joventut estableix
que els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions d’assistència i
cooperació als municipis, poden exercir les competències complementàries en
matèria de joventut que els municipis els hagin delegat o de les quals els hagin
encarregat la gestió, en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis.

IX.

Que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, per el que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur
a terme sistemes d’adquisició centralitzada.

X.

Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin els municipis, d'acord
amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya.

XI.

Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de
vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb
nivells de qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord
amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de competència
local.

XII.

Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals indiquen
que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació
o conveni.

XIII.

Que segons l’art. 25.1. b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei d’Organització Comarcal de Catalunya i els articles
9 i 15 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú ; així com 116 de la LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
administracionspúbliques catalanes, elsorganismes i les entitatspúbliques poden
delegar les competències de llurtitularitat a altresadministracions o entitats en els
termes que estableix la normativa sectorial aplicable.

XIV.

Que en virtut d'aquest marc legal, els ajuntaments estan interessats en participar en
el benefici que comporta una contractació conjunta del servei d’Assessoria en
Mobilitat Internacional per a joves gestionada pel Consell Comarcal del Maresme.

I amb l’objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts
ACORDEN
Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte la formalització de la delegació de competència de la
contractació conjunta del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per
part dels Ajuntaments signants al Consell Comarcal del Maresme, mitjançant la
contractació centralitzada al Consell Comarcal, i a fi d’obtenir un estalvi econòmic i
procedimental en la gestió del servei.
FIRST. -
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El servei d’Assessoria en Mobilitat internacional per a joves es concep i està configurat
d’acord amb el document de prescripcions tècniques que figura a l’annex I d’aquest
conveni, formant-ne part a tots els efectes legals.[n1]
Procediment
Cadascun dels Ajuntaments signants d’aquest conveni de delegació es compromet
a l’autorització de la despesa anual necessària per realitzar la contractació del
servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves.
Amb aquest compromís, el Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació
agregada del servei per als Ajuntaments signants. El Consell Comarcal triarà la
modalitat contractual al seu criteri més favorable.
El Consell Comarcal de Maresme adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses
proveïdores seleccionades i el signarà.
La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de forma
segregada i adreçada als diferents ajuntaments, com a titulars i responsables del
pagament.
El Consell Comarcal del Maresme vetllarà pel compliment dels termes contractuals
—fiscalitzant les tasques dels proveïdors— i realitzarà un seguiment del servei.
També actuarà com a interlocutor entre l’empresa o empreses proveïdores i els
ajuntaments signants per a tots els temes que siguin rellevants en la gestió del
servei.
Cada Ajuntament designarà un referent pel servei que actuarà com interlocutor amb
el Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa o empreses proveïdores les seves
necessitats, requeriments i consultes.

SEGON. -

a)
b)
c)
d)

e)

f)

TERCER. - Aprovació de la despesa

En base a aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon
respectivament a cadascun dels Ajuntaments signants, d’acord amb els imports màxims
especificats a l’annex II d’aquest conveni. Cada Ajuntament trametrà respectivament al
Consell Comarcal l’acord adoptat per l’òrgan de govern competent, d’autorització de la
despesa amb aplicació pressupostària al pressupost de 2013 de cadascun dels
ajuntaments, per a la contractació del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a
joves.

Relacions amb el proveïdor
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis als Ajuntaments signants
d’acord amb el preu i condicions fixades en el contracte. L’empresa presentarà a cada
ajuntament, en els terminis [n2]i imports màxims que s’especifiquen a l’annex II d’aquest
conveni, les factures corresponents a la prestació del servei. Els Ajuntaments pagaran en
el termini màxim de trenta dies, a comptar des de la data de presentació de la factura per
part de l’empresa, en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
QUART. -

CINQUÈ. - Seguiment i incidències

Per tal de poder realitzar el seguiment del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional
per a joves l’Ajuntament es compromet a:
a)

Facilitar i compartir la informació del Servei i col·laborar en la realització de tasques
conjuntes amb la resta d’ajuntaments que s’han adherit a la contractació, i, amb els
professionals de l’empresa contractada, en els casos en que sigui necessari i/o es
consideri oportú per tal d’optimitzar els esforços i els recursos disponibles i garantir
un bon funcionament administratiu i de gestió del projecte.
b) Participar en les reunions, sessions formatives i altres espais de treball que
s’organitzin, conjuntes o individuals, per al seguiment del projecte.
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c)

Facilitar un espai de treball al personal de l’empresa contractada, quan així es
requereixi, i la logística necessària per al desenvolupament del servei en el seu
municipi.
d) Fer d’interlocutor amb la resta de professionals de l’ajuntament i amb les diferents
institucions i entitats del municipi, així com amb els joves, que facin, o siguin
susceptibles de fer ús del servei.
e) Establir els mecanismes i procediments necessaris per donar compliment a la Llei
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en totes les accions que es
derivin de la prestació del servei.
f)
Comunicar al Consell Comarcal del Maresme les incidències que es derivin del
desenvolupament de l’execució del contracte pel seu coneixement i als efectes de
constància administrativa per una possible resolució.
El Servei Comarcal de Joventut (SCJ) del Consell Comarcal del Maresme farà les
tasques de seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor (compliment de
compromisos, incidències, etc...).
SISÈ. - Duració i resolució

Aquest conveni de delegació és vigent a partir del dia 2 de maig de 2013 i fins al 31 de
desembre de 2013, i no serà prorrogable.
SETÈ. - Causes d’extinció

Les causes d’extinció de la delegació són les següents:
a) L’acord entre les parts signatàries.
b) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte.
c) L’incompliment dels compromisos previstos per qualsevol de les parts.
d) La revoció de la delegació.
e) El transcurs del termini establert.
f) Les generals establertes en la legislació vigent.
Jurisdicció
La jurisdicció contenciós – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada
la via administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació,
modificació, resolució i efectes d’aquest conveni
VUITÈ. -

Les parts, mostren la seva conformitat amb el present conveni de delegació, ratifiquen el
seu contingut i el signen a un sòl efecte, al mes d’abril de 2013[n3], a través de l’Extranet
de les administracions catalanes, EACAT.
Annex I: Condicions tècniques de la conctractació derivada d’aquesta delegació
Recull dels punts que s’inclouran al document de condicions tècniques[n4]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objecte
Lloc
Horari de realització del servei.
Termini d’execució.
Pressupost màxim (sense IVA).
Terminis de facturació.
Interlocució i seguiment del servei.
Proposta de millores per la prestació del servei.
Solvència Tècnica.
Termini de presentació de les propostes.
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Annex II: Pagaments dels ajuntaments i terminis de facturació
-

Cost màxim de la delegació de competències per l’ajuntament serà de maig fins
desembre 2013 (ambdós inclosos – 8 mesos).

Alella
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Cabrera de Mar
Cabrils
Calella
Canet de Mar
Malgrat de Mar
Mataró
Òrrius
Pineda de Mar
St. Cebrià Vallalta
Sant Pol de Mar
Santa Susanna
Tordera
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Total servei

Total període[n5]
350,95
557,63
309,76
157,31
256,76
691,06
525,33
3.230,70
9.692,10
150,00
978,47
150,00
177,94
150,00
606,75
322,54
3.230,70
21.538,00

-Terminis[n6] i imports màxims de facturació establerts per a cada ajuntament:

Malgrat de Mar
Mataró
Vilassar de Mar

Termini
facturació
Mensual
Mensual
Mensual

Import a
facturar[n7]
403,84
1.211,51
403,84

Ajuntament
Alella
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Cabrera de Mar
Cabrils
Calella
Canet de Mar
Òrrius
Pineda de Mar
St. Cebrià Vallalta
Sant Pol de Mar
Santa Susanna
Tordera
Vilassar de Dalt

Termini
Facturació
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual

Import a
facturar[n8]
87,74
139,41
77,44
39,33
64,19
172,76
131,33
37,50
244,62
37,50
44,48
37,50
151,69
80,63

Ajuntament
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Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament delegar a favor del Consell Comarcal la
gestió de la contractació conjunta del servei d’assessorament en mobilitat internacional
per a joves.
Vist i trobat conforme l’informe de Secretaria número 15/2013, de 22 de maig, que es
transcriu a continuació:
Informe núm. 15/2013 de la Secretaria General sobre la proposta de delegació de
competències al Consell Comarcal del Maresme per a la gestió de la contractació
conjunta del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves
Núria Mompel Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment d’allò
establert a l’article 3.c) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel que es regula el
Règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, l’article 52.2.q) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya en concordança amb l’art. 114.3.e) del mateix cos legal, i l’article 22.2.p) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’art.
47.2.h) del mateix cos legal, emeto el següent:
INFORME JURÍDIC
ANTECEDENTS DE FET
I.- El Consell Comarcal del Maresme vol iniciar, a partir del mes de maig de 2013, la gestió de
la contractació del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves d’aquells
municipis que li encarreguin en el marc d’allò establert a l’art. 25.1 del Decret legislatiu 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització Comarcal de
Catalunya.
II.- A aquest efecte, ha aprovat el Conveni marc de cooperació que es transcriu a continuació:
CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA GESTIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL
PER A JOVES EN AQUESTS MUNICIPIS.
Mataró, 30 de maig de 2013
INTERVENEN
D’una part, el Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal del
Maresme, actuant en nom i representació d’aquesta corporació local supramunicipal.
I de l’altra el Sr. Jesús Marin i Hernández, alcalde de l’ajuntament de Canet de Mar, actuant en
nom i representació d’aquesta administració local.
EXPOSEN
I.

Que l’administració local té el deure de treballar per la millora de la nostra societat,
fomentant la cohesió i la inclusió social a través del disseny i la implementació de
polítiques públiques que facilitin l’accés dels ciutadans, en especial dels col·lectius més
vulnerables com ara els joves, en condicions d’igualtat als recursos i serveis que tenen al
seu abast per teixir de forma autònoma una trajectòria vital amb més garanties d’èxit.
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II.

Que els ajuntaments de la comarca disposen d’equipaments i serveis juvenils des d’on
es desenvolupen projectes i activitats encaminades a incrementar les oportunitats que els
joves tenen al seu abast en àmbits molt diversos.

III.

Que un dels aspectes que incideix de forma important en les possibilitats dels i les
joves per fer efectiva la construcció i assoliment del seu projecte vital, és, sens dubte, el
poder configurar el propi itinerari formatiu i professional d’acord amb les seves necessitats i
capacitats i, també, en relació a les necessitats professionals de l’entorn.

IV.

Que el fet de promoure la interculturalitat i la participació activa dels joves a la societat i
al món, ampliant i facilitant les seves opcions perquè puguin tenir alguna experiència en el
marc dels programes i recursos de mobilitat internacional, sigui de voluntariat, formació,
treball, etc. contribueix a millorar les oportunitats del jovent per configurar aquest itinerari
formatiu i professional.

V.

Que la cooperació i el treball en xarxa entre, i dins dels ajuntaments, permet abordar
amb majors garanties d’èxit les problemàtiques i necessitats dels i les joves, alhora que
suposa un estalvi de recursos per a les institucions.

VI.

Que des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat contractar de
forma conjunta, en diferents àmbits de treball, la demanda de determinats
subministraments i serveis dels municipis del territori del Maresme amb un interès comú
d’estalvi econòmic i procedimental.

VII.

Que un dels serveis de comú utilització és el de la gestió i dinamització d’equipaments i
serveis per a joves, amb les especialitats que es considerin oportunes, com per exemple
la mobilitat internacional dels joves.

VIII.

Que l’article 14.2 de la Llei 33/2012, d’1 d’octubre de polítiques de joventut estableix
que els ens locals supramunicipals, en virtut de les funcions d’assistència i cooperació als
municipis, poden exercir les competències complementàries en matèria de joventut que
els municipis els hagin delegat o de les quals els hagin encarregat la gestió, en els
supòsits i amb els requisits establerts per les lleis.

IX.

Que els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
per el que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), reconeix
la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme sistemes
d’adquisició centralitzada.

X.

Que la comarca pot exercir les competències que li deleguin els municipis, d'acord amb
l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'organització comarcal de Catalunya.

XI.

Que l’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar
perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de qualitat
homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local.

XII.

Que, en el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals indiquen que la
comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni.

XIII.

Que segons l’art. 25.1. b) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei d’Organització Comarcal de Catalunya i els articles 9 i 15
de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú ; així com 116 de la LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
106
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

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

procediment de les administracions públiques de Catalunya, les administracionspúbliques
catalanes, elsorganismes i les entitatspúbliques poden delegar les competències de
llurtitularitat a altresadministracions o entitats en els termes que estableix la normativa
sectorial aplicable.

XIV.

Que en virtut d'aquest marc legal, els ajuntaments estan interessats en participar en el
benefici que comporta una contractació conjunta del servei d’Assessoria en Mobilitat
Internacional per a joves gestionada pel Consell Comarcal del Maresme.

I amb l’objecte d'estructurar i coordinar les actuacions, les parts
ACORDEN
Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte la formalització de la delegació de competència de la
contractació conjunta del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves, per part
dels Ajuntaments signants al Consell Comarcal del Maresme, mitjançant la contractació
centralitzada al Consell Comarcal, i a fi d’obtenir un estalvi econòmic i procedimental en la
gestió del servei.
NOVÈ. -

El servei d’Assessoria en Mobilitat internacional per a joves es concep i està configurat d’acord
amb el document de prescripcions tècniques que figura a l’annex I d’aquest conveni, formantne part a tots els efectes legals.[n9]
Procediment
Cadascun dels Ajuntaments signants d’aquest conveni de delegació es compromet a
l’autorització de la despesa anual necessària per realitzar la contractació del servei
d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves.
Amb aquest compromís, el Consell Comarcal elaborarà l’expedient de contractació
agregada del servei per als Ajuntaments signants. El Consell Comarcal triarà la
modalitat contractual al seu criteri més favorable.
El Consell Comarcal de Maresme adjudicarà el contracte a l’empresa o empreses
proveïdores seleccionades i el signarà.
La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de forma
segregada i adreçada als diferents ajuntaments, com a titulars i responsables del
pagament.
El Consell Comarcal del Maresme vetllarà pel compliment dels termes contractuals —
fiscalitzant les tasques dels proveïdors— i realitzarà un seguiment del servei. També
actuarà com a interlocutor entre l’empresa o empreses proveïdores i els ajuntaments
signants per a tots els temes que siguin rellevants en la gestió del servei.
Cada Ajuntament designarà un referent pel servei que actuarà com interlocutor amb el
Consell Comarcal i comunicarà a l’empresa o empreses proveïdores les seves
necessitats, requeriments i consultes.

DESÈ. -

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Aprovació de la despesa
En base a aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa correspon respectivament a
cadascun dels Ajuntaments signants, d’acord amb els imports màxims especificats a l’annex II
d’aquest conveni. Cada Ajuntament trametrà respectivament al Consell Comarcal l’acord
adoptat per l’òrgan de govern competent, d’autorització de la despesa amb aplicació
pressupostària al pressupost de 2013 de cadascun dels ajuntaments, per a la contractació del
servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves.
ONZÈ. -

Relacions amb el proveïdor
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els serveis als Ajuntaments signants d’acord
amb el preu i condicions fixades en el contracte. L’empresa presentarà a cada ajuntament, en
els terminis [n10]i imports màxims que s’especifiquen a l’annex II d’aquest conveni, les factures
DOZÈ. -
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corresponents a la prestació del servei. Els Ajuntaments pagaran en el termini màxim de trenta
dies, a comptar des de la data de presentació de la factura per part de l’empresa, en
compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s'estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
TRETZÈ. - Seguiment i incidències

Per tal de poder realitzar el seguiment del servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a
joves l’Ajuntament es compromet a:
a) Facilitar i compartir la informació del Servei i col·laborar en la realització de tasques
conjuntes amb la resta d’ajuntaments que s’han adherit a la contractació, i, amb els
professionals de l’empresa contractada, en els casos en que sigui necessari i/o es consideri
oportú per tal d’optimitzar els esforços i els recursos disponibles i garantir un bon
funcionament administratiu i de gestió del projecte.
b) Participar en les reunions, sessions formatives i altres espais de treball que s’organitzin,
conjuntes o individuals, per al seguiment del projecte.
c) Facilitar un espai de treball al personal de l’empresa contractada, quan així es requereixi, i
la logística necessària per al desenvolupament del servei en el seu municipi.
d) Fer d’interlocutor amb la resta de professionals de l’ajuntament i amb les diferents
institucions i entitats del municipi, així com amb els joves, que facin, o siguin susceptibles
de fer ús del servei.
e) Establir els mecanismes i procediments necessaris per donar compliment a la Llei Orgànica
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en totes les accions que es derivin de la
prestació del servei.
f)
Comunicar al Consell Comarcal del Maresme les incidències que es derivin del
desenvolupament de l’execució del contracte pel seu coneixement i als efectes de
constància administrativa per una possible resolució.
El Servei Comarcal de Joventut (SCJ) del Consell Comarcal del Maresme farà les tasques de
seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor (compliment de compromisos,
incidències, etc...).
Duració i resolució
Aquest conveni de delegació és vigent a partir del dia 2 de maig de 2013 i fins al 31 de
desembre de 2013, i no serà prorrogable.
CATORZÈ. -

QUINZÈ. - Causes d’extinció

Les causes d’extinció de la delegació són les següents:
a) L’acord entre les parts signatàries.
b) La impossibilitat legal o material de continuar amb l’objecte.
c) L’incompliment dels compromisos previstos per qualsevol de les parts.
d) La revoció de la delegació.
e) El transcurs del termini establert.
f) Les generals establertes en la legislació vigent.
Jurisdicció
La jurisdicció contenciós – administrativa serà competent per conèixer, un cop esgotada la via
administrativa de les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i
efectes d’aquest conveni
SETZÈ. -

Les parts, mostren la seva conformitat amb el present conveni de delegació, ratifiquen el seu
contingut i el signen a un sòl efecte, al mes d’abril de 2013[n11], a través de l’Extranet de les
administracions catalanes, EACAT.
Annex I: Condicions tècniques de la conctractació derivada d’aquesta delegació
Recull dels punts que s’inclouran al document de condicions tècniques[n12]
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Objecte
Lloc
Horari de realització del servei.
Termini d’execució.
Pressupost màxim (sense IVA).
Terminis de facturació.
Interlocució i seguiment del servei.
Proposta de millores per la prestació del servei.
Solvència Tècnica.
Termini de presentació de les propostes.

Annex II: Pagaments dels ajuntaments i terminis de facturació
-

Cost màxim de la delegació de competències per l’ajuntament serà de maig fins
desembre 2013 (ambdós inclosos – 8 mesos).
Total
període[n13]
Alella
350,95
Arenys de Mar
557,63
Arenys de Munt
309,76
Cabrera de Mar
157,31
Cabrils
256,76
Calella
691,06
Canet de Mar
525,33
Malgrat de Mar
3.230,70
Mataró
9.692,10
Òrrius
150,00
Pineda de Mar
978,47
St. Cebrià Vallalta
150,00
Sant Pol de Mar
177,94
Santa Susanna
150,00
Tordera
606,75
Vilassar de Dalt
322,54
Vilassar de Mar
3.230,70
Total servei
21.538,00

-

Terminis[n14] i imports màxims de facturació establerts per a ca da ajuntament:
Termini
Import
a
Ajuntament
facturació
facturar[n15]
Malgrat de Mar
Mensual
403,84
Mataró
Mensual
1.211,51
Vilassar de Mar
Mensual
403,84

Ajuntament
Alella
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Cabrera de Mar
Cabrils
Calella
Canet de Mar
Òrrius
Pineda de Mar

Termini
Facturació
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual

Import
facturar[n16]
87,74
139,41
77,44
39,33
64,19
172,76
131,33
37,50
244,62

a
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St. Cebrià Vallalta
Sant Pol de Mar
Santa Susanna
Tordera
Vilassar de Dalt

Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual
Bimensual

37,50
44,48
37,50
151,69
80,63

II.- Que és voluntat d’aquest Ajuntament delegar a favor del Consell Comarcal la gestió de la
contractació conjunta del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves per
criteris d’economia, eficàcia i eficiència, en la línia del que ja es ve fent amb la compra
agregada de l’energia elèctrica que està donant resultats satisfactoris, doncs ha significat un
abaratiment rellevant de costos mercès a l’economia d’escala.
OBJECTE D’AQUEST INFORME
La finalitat d’aquest informe preceptiu és l’anàlisi jurídic de la proposta d’acord que es pretén
elevar al Ple municipal, per a la seva aprovació, consistent en la delegació, a favor del Consell
Comarcal del Maresme, de la competència municipal per a la gestió de la contractació conjunta
del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a joves i adhesió al conveni de
cooperació esmentat anteriorment.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable ve determinada per la següent:
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).
- Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).
- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Naturalesa de l’informe
L’aprovació de la transferència de funcions o activitats a altres Administracions Públiques
requereix un quòrum d’aprovació per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació conforme allò previst a l’art. 114.3.3) del TRLMRLC. En el present cas, aquest
número és de 9 conforme a l’article 179 de la Llei orgànica de règim electoral general.
L’article 54.1.b del TRRL determina el caràcter preceptiu de l’assessorament legal de la
secretaria municipal en aquells supòsits en què l’acord requereixi la majoria absoluta, com és el
cas.
L’informe de la secretaria s’emetrà en l’àmbit de l’assessorament legal preceptiu i coexistirà
amb el que ha d’emetre, en virtut del mateix mandat indicat al paràgraf precedent, l’Interventor
municipal, en exercici de la seva funció interventora.

110
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

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Aquest informe s’emetrà en els termes institucionals dels articles 82 i 83 de la Llei del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb les
especialitats derivades del desenvolupament que s’efectua a l’article 173.1.b) del ROF.
Segon.- Habilitació legal per a autoritzar la delegació plantejada.
La delegació que es pretén aprovar no té la consideració de delegació interorgànica de les
regulades a l’art. 13.1. LRJ-PAC, és a dir, entre òrgans de la mateixa Administració.
Tampoc pot considerar-se una delegació de competències de les regulades a l’article 27 de la
LRBRL, la legislació vigent no conté un règim per a les delegacions entre entitats locals amb
caràcter general, sinó només per a àrees de l’activitat administrativa, com succeeix amb l’article
7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Per tant, la delegació plantejada s’ha de qualificar jurídicament
com una delegació
interadministrativa a favor d’una entitat territorial de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia,
el Consell Comarcal del Maresme, i que troba el seu fonament legal en els articles 114.3.e) del
TRLMRLC, i 47.2.h) de la LRBRL.
Tercer.- Competència orgànica i contingut de l’acord.
Els articles 52.2.q), en concordança amb l’art. 114.3.e) del TRLMLC i 22.2.p), en concordança
amb l’art. 47.2.h) de la LRBRL, reserven al Ple de la Corporació la competència orgànica per
aprovar l’esmentada delegació.
Es requereix el quòrum especial de la majoria absoluta legal del nombre de membres de la
Corporació, tal i com s’ha dit en el fonament jurídic primer.
L’acord que s’adopti haurà de fixar l’abast i el contingut de la delegació. A aquest efecte, en cap
cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a (art. 13.2 LRJPAC):
•
Els assumptes que es refereixin a relacions amb la prefectura de l’Estat, presidència
del govern de la nació, corts generals, presidències dels Consells de Govern de les Comunitats
Autònomes i Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes.
•
L’adopció de disposicions de caràcter general.
•
La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes objecte
de recurs.
•
Les matèries en què així es determini per normes amb rang de Llei.
A no ser que ho autoritzi una Llei de forma expressa no es podran delegar les competències
que s’exerceixin per delegació (art. 13.5 LRJPAC).
La delegació d’atribucions s’entendrà feta de forma indefinida, a no ser que l’acord de
delegació disposi una altra cosa, o la temporalitat de la mateixa es derivi de la pròpia
naturalesa de la delegació (art. 118 ROF).
Quart.- Facultats que ostenta l’ens delegant
La delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferit (art. 13.6
LRJPAC).
La revocació o la modificació de les delegacions s’haurà d’adoptar amb les mateixes formalitats
exigides per al seu atorgament. (art. 114.3 ROF)
En el cas de revocar la delegació, l’òrgan que ostenti la competència originària podrà revisar
les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada en els mateixos casos i condicions
establertes per a la revisió d’ofici dels actes administratius (art. 116 ROF).
111
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

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Si no es disposa altra cosa, l’òrgan delegant conservarà les facultats següents en relació a la
competència delegada (art. 115 ROF):
•
la de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels actes o
disposicions emanats en virtut de la delegació.
•
La de ser informat prèviament a l’adopció de decisions de transcendència.
•
Els actes dictats per l’òrgan delegat en l’exercici de les atribucions delegades s’entenen
dictats per l’òrgan delegant, corresponent, en conseqüència, a aquest la resolució dels recursos
de reposició que es puguin interposar, a no ser que en l’acord de delegació expressament es
confereixi la resolució dels recursos de reposició contra els actes dictats per l’òrgan delegat.
L’òrgan delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada de conformitat
amb la legislació vigent sobre procediment administratiu comú (art. 116 ROF).
L’avocació es farà mitjançant acord motivat que haurà de ser notificat als interessats en el
procediment, si n’hi haguessin, amb anterioritat a la resolució final que es dicti.
Contra l’acord d’avocació no hi cap recurs, encara que es podrà impugnar en el recurs que, en
el seu cas, s’interposi contra la resolució del procediment (art. 14 LRJPAC).
Cinquè.- Requisits per a l’executivitat de la delegació
La delegació d’atribucions requerirà, per tal que sigui eficaç, la seva acceptació per part del
delegat, per tant, serà requisits d’executivitat que el Ple del Consell Comarcal del Maresme
acordi formalment l’acceptació de la delegació de competències efectuada, de conformitat amb
el que es disposa a l’article 22.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, modificat per la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
La delegació s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des
de la notificació de l’acord el membre o òrgan destinatari de la delegació no ha fet manifestació
expressa davant l’òrgan delegant en el sentit que no accepta la delegació (art. 114.1 ROF).
La delegació de competències s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, tenint en
compte l’òrgan delegant i l’àmbit territorial de competència d’aquest (art. 13.3 LRJPAC).
D’acord amb el paràgraf segon de l’article 57 de la LRBRL la delegació es comunicarà a
aquelles altres administracions interessades que no hagin intervingut a fi i efecte de garantir
una recíproca i constant informació.
CONCLUSIONS
Per tot el què s’ha exposat, i a criteri de la funcionària que signant, el procediment per a la
pròrroga de la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per a la
gestió de la contractació conjunta del servei d’assessorament en mobilitat internacional per a
joves, s’ajusta a dret en els termes exposats.

Atès que en data 8 de maig, la Junta de Govern Local va aprovar la despesa de
525,33 euros amb càrrec a la partida 22 0130 00847 del vigent pressupost per a
l’exercici 2013, d’acord amb la retenció de crèdit número 1647.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Benestar Social, Família i Joventut,
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s’acorda per unanimitat dels setze membres presents dels disset que integren el
nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Delegar i transferir, en els termes de l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificar per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en el Consell Comarcal
del Maresme la competència per a la gestió de la contractació conjunta del servei
d’assessorament en mobilitat internacional per a joves.
SEGON.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a signar amb el Consell
Comarcal del Maresme per a la gestió de la contractació conjunta del servei
d’assessorament en mobilitat internacional per a joves.
TERCER.-Facultar el senyor alcalde, per signar tots els documents que siguin
necessaris per fer efectius aquest acords.
QUART.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme i a la Intervenció i
la Tresoreria municipals, a tots els efectes, fent constar que la delegació s’entendrà
acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació
de l’acord el Ple del CCM no ha fet manifestació expressa davant l’Ajuntament de
Canet de Mar en el sentit que no accepta la delegació (art. 114.1 ROF).
CINQUÈ.- Publicar aquesta delegació de competències en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i Joventut,
explica que aquest projecte ja va començar fa un any al Consell Comarcal del
Maresme i han considerat que era interessant adherir-s’hi, juntament amb disset
municipis més de la comarca. La gestió d’aquest assessorament anirà a càrrec d’una
empresa; aquesta empresa és l’encarregada d’assessorar i formar el personal tècnic
dels ajuntaments que s’hi ha adherit. A partir del mes de juny, el tècnic de Joventut de
l’Ajuntament de Canet de Mar ja podrà donar la informació prèvia d’aquest projecte. A
més a més, a Malgrat, Mataró i Vilassar hi haurà altres assessors que és on s’hauran
de dirigir els joves després de la primera informació que rebran a l’Ajuntament. A cada
poble també es faran uns tallers d’assessorament legal.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que tot
el que serveixi per donar informació i facilitar les coses a la població és bo. Per tant, el
seu vot serà favorable.
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que
també consideren que és un bon projecte, formar un tècnic en un objectiu concret per
donar informació a la joventut del poble.
17. APROVACIÓ ACORD SECTORIAL SOBRE LA BORSA D’HORES PER A
L’ANY 2013 DE LA POLICIA LOCAL
L’Ajuntament de Canet de Mar, en el Ple del passat dia 29 de març de 2007, va
aprovar el Conveni Col·lectiu per al personal laboral i l’Acord de condicions de treball
per als funcionaris, per el període comprès entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de
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desembre de 2010, que s’han anat prorrogant tàcitament anualment, al no existir
denúncia per cap de les dues parts.
Atès que s’ha posat de manifest la necessitat de regular la prestació de serveis
extraordinaris per part de la Policia Local i la gestió de les substitucions del personal
motivades per situacions d’Incapacitat Temporal, gaudi de diversos permisos, etc.
Atès que els representants de la Policia local i de l’Ajuntament, després de diverses
reunions, el passat dia 1 d’abril de 2013, varen arribar a l’acord següent:
PROPOSTA D’ACORD PER ESTABLIR UNA BORSA D’HORES EN EL COL·LECTIU
DE LA POLICIA LOCAL DURANT EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL DIA 1
D’ABRIL DE 2013 I EL DIA 1 DE GENER DE 2014
1.- S’estableix, durant la vigència d’aquest acord, una borsa d’un total de 1.392 hores
que servirà per cobrir les necessitats generades pel cobriment d’actes, serveis
especials i situacions d’Incapacitat Temporal, per tal de garantir el servei mínim de
tres efectius en tots els torns. No s’inclouen dins la borsa d’hores la nit de revetlla de
Sant Joan 23 de juny de 2013, la nit del 24 de desembre de 2013, els tres torns dels
dies 25, 26 de desembre de 2013 i la nit del 31 de desembre de 2013. En cas que el
Cap del Cos per raons del servei consideri que cal reforçar el mateix en aquestes
dates, els serveis extraordinaris s’abonaran al preu d’hora marcada en l’actual Acord
de Condicions del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar.
2.- La previsió de distribució de les hores de borsa sobre els ACTES PREVISTOS a
cobrir amb servei de Policia Local que resten durant el 2013 és la següent:

Mes

Servei

Agents

Hores
agent

per Cap de Total
setmana hores

ACTES PRIMER
SEMESTRE
maig

Aplec Pedracastell

2

8

16

juny

Repercussió

2

8

16

juny

Canet Race

8

4

32

juny

Festa Major - Focs

3

6

18

juny

Reforç Temporada Estiu

4

8

Semestre Seguretat Consells Plenaris 2

5

1

Semestre Previsió Absentisme

32
30
378

114
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

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

ACTES
SEMESTRE

SEGON

juliol

Festa Major - Nit Màgica Gegants - Concert Girasol 3

6

juliol

Reforç Temporada Estiu

16

8

juliol

Correfoc

6

6

agost

Reforç Temporada Estiu

20

8

2

7

14

1

8

8

setembre Challenge

4

12

48

setembre Fira modernista

8

7

56

Semestre Seguretat Consells Plenaris 2

5

60

setembre Festa Major Petita
Diada
Nacional
setembre Setembre

18
4

128
36

5

160

11

Semestre Previsió Absentisme

342

TOTAL BORSA D'HORES
ANUAL 2013

1392

Tant el nombre d’agents com el d’hores d’aquests serveis previstos
per acte i
incidències són orientatius i poden variar sensiblement en funció de les necessitats del
servei, així com perquè sorgeixi la necessitat de cobrir actes no previstos a dia d’avui.
Les variacions de la quantitat de la Borsa d’Hores prevista en cap cas serà menor a la
quantitat total d’hores que consta en el present acord.
3.- La retribució d’aquestes hores serà de 26 €/h, que es retribuirà mitjançant una
quantitat fixa i periòdica durant els 9 mesos d’efectivitat d’aquest acord, als efectius de
la Policia Local que s’adhereixin a aquesta borsa.
I a més es gaudirà de la
compensació de 28 hores de lliure elecció que es podran gaudir sempre que el servei
ho permeti i amb l’informe favorable del cap del cos de la forma següent:
a) Una jornada de treball de 12 hores en cap de setmana fora del període estival
comprès entre el 15 de juny i el 31 d’agots de 2013
b) Dues jornades de 8 hores durant els torns de matí i tarda del període de
vigència de l’acord.
No es podran compensar aquestes hores sota cap concepte en dies festius d’àmbit
local, autonòmic i estatal, ni en períodes de permís de Setmana Santa o Nadal.
4.- Quan un efectiu del cos de la Policia Local inclòs en borsa, romangui un mes
seguit en situació d’Incapacitat Temporal, i no faci cap hora a compte de la borsa, a la
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nòmina del mes següent se li descomptarà el complement de borsa d’hores. No
obstant això, si aquest efectiu, dins la vigència del present acord, recupera les hores
deixades de prestar, se li restituirà el plus de borsa sempre i quan l’organització tingui
necessitat de cobrir serveis extraordinaris. Si queda un petit romanent d’hores que no
es pugui adjudicar a cap servei o acte es podrà compensar en cas que l’agent
perllongui el seu servei ordinari.
5.- Una vegada el cap del cos de la Policia Local, determini la necessitat de cobrir els
serveis d’actes previstos planificats amb hores de borsa, l’adjudicació es farà per part
d’una Comissió de Borsa d’Hores integrada pel cap del cos de la Policia Local i 1
representant de cada sindicat, en funció dels efectius que hagin manifestat el seu
interès en participar-hi, donant-ne compte al departament de Recursos Humans, que
farà un seguiment del repartiment de les hores, vetllant per un repartiment equitatiu del
tipus d’hora entre tots els efectius. Es determina que en una situació d’incidència de
personal d’última hora abans d’inici de servei, el cap de servei del torn podrà cobrir les
incidències amb hores de la borsa, prèvia comunicació al cap del cos de la Policia
Local o a la persona en que aquest delegui.
6.- S’estableix un plus de disponibilitat, amb una retribució econòmica de 1,99 €/hora,
que es retribuirà a aquells efectius, dels escamots que comptin amb 4 membres, que
per necessitats del servei, descavalquin del torn de nit i passin a de matí o tarda i cap
de setmana, respectant el descans mínim entre torns de 10 hores. La determinació de
l’efectiu que descavalcarà es decidirà entre els agents que conformen l’escamot i
s’intentarà que sigui rotatiu. Aquest efectiu, en la durada del torn en que descavalqui,
no retornarà al torn de nit, excepte si hi ha alguna situació d’IT o indisposició en aquest
torn.
7.- S’estableix el preu de 2 €/hora en concepte de plus de cap de servei, pels torns en
què no hi hagi caporal.
8.- Als agents que s’hagin apuntat a fer la borsa d’hores i haguessin realitzat serveis
extraordinaris des del 31 de desembre de 2012 i fins a la data d’inici del present acord,
se’ls descomptaran les hores realitzades de la quantitat final que tinguin adjudicades i
aquestes hores es distribuiran de forma equitativa entre la resta de components de la
borsa d’hores.
9.- Es crea un plus de dia assenyalat, equivalent a 5,3 €/hora treballada, per cobrir
incidències durant la nit de revetlla de Sant Joan 23 de juny de 2013, la nit del 24 de
desembre de 2013, els tres torns dels dies 25, 26 de desembre de 2013 i la nit del 31
de desembre de 2013.
10.- Vigència de l’acord: des del dia 1 d’abril de 2013 fins al dia 1 de gener de 2014.
Atès que aquest acord van ser ratificat pel Comitè d’empresa de l’Ajuntament , en
sessió de data 15 de maig de 2013, acordant sotmetre’ls a l’aprovació del Ple
municipal per tal d’incorporar-los com un annex a l’Acord de condicions de treball del
personal funcionari i al Conveni col·lectiu del personal laboral,
Vist l’informe emès per la secretària i l’interventor municipals, de data 21 de maig, que
es transcriu a continuació:
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Informe núm. 7/2013 de Secretaria i Intervenció, sobre la proposta d’acord
per establir una bossa d’hores en el col·lectiu de la policia local i altres
conceptes retributius.
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel
Martín Enrique, interventor municipal emeten el següent:
INFORME
ANTECEDENTS DE FET
I.- L’Ajuntament de Canet de Mar, per acord del Ple en sessió del dia 29 de març
de 2007, va aprovar el Conveni Col•lectiu per al personal laboral i l’Acord de
condicions de treball per als funcionaris, pel període comprès entre l’1 de gener
de 2007 i el 31 de desembre de 2010, que s’han anat prorrogant tàcitament
anualment fins a l’actualitat, que va ser denunciat el passat dia 21 de desembre
de 2012 i que actualment està en procés de negociació.
II.- En data 1 d'abril de 2013 els representants de la Policia local i de
l’Ajuntament, varen arribar a l’acord següent:
PROPOSTA D’ACORD PER ESTABLIR UNA BORSA D’HORES EN EL
COL·LECTIU DE LA POLICIA LOCAL DURANT EL PERÍODE COMPRÈS
ENTRE EL DIA 1 D’ABRIL DE 2013 I EL DIA 1 DE GENER DE 2014
1.- S’estableix, durant la vigència d’aquest acord, una borsa d’un total de 1.392
hores que servirà per cobrir les necessitats generades pel cobriment d’actes,
serveis especials i situacions d’Incapacitat Temporal, per tal de garantir el servei
mínim de tres efectius en tots els torns. No s’inclouen dins la borsa d’hores la nit
de revetlla de Sant Joan 23 de juny de 2013, la nit del 24 de desembre de 2013,
els tres torns dels dies 25, 26 de desembre de 2013 i la nit del 31 de desembre
de 2013. En cas que el Cap del Cos per raons del servei consideri que cal
reforçar el mateix en aquestes dates, els serveis extraordinaris s’abonaran al
preu d’hora marcada en l’actual Acord de Condicions del Personal Funcionari de
l’Ajuntament de Canet de Mar.
2.- La previsió de distribució de les hores de borsa sobre els ACTES
PREVISTOS a cobrir amb servei de Policia Local que resten durant el 2013 és la
següent:

Mes

Servei

Agents

Hores
per agent

Cap de
setman
a

Total
hores

ACTES PRIMER SEMESTRE
maig

Aplec Pedracastell

2

8

16

juny

Repercussió

2

8

16

juny

Canet Race

8

4

32

juny

Festa Major - Focs

3

6

18

juny

Reforç Temporada Estiu

4

8

1

117
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

32

S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Semestre

Seguretat Consells Plenaris

2

5

30

Semestre

Previsió Absentisme

juliol

ACTES SEGON SEMESTRE
Festa Major - Nit Màgica Gegants - Concert Girasol
3

6

juliol

Reforç Temporada Estiu

16

8

juliol

Correfoc

6

6

agost

Reforç Temporada Estiu

20

8

setembre

Festa Major Petita

2

7

14

setembre

Diada Nacional 11 Setembre

1

8

8

setembre

Challenge

4

12

48

setembre

Fira modernista

8

7

56

Semestre

Seguretat Consells Plenaris

2

5

60

Semestre

Previsió Absentisme

342

TOTAL BORSA
ANUAL 2013

1392

378

18
4

128
36

5

160

D'HORES

Tant el nombre d’agents com el d’hores d’aquests serveis previstos per acte i
incidències són orientatius i poden variar sensiblement en funció de les
necessitats del servei, així com perquè sorgeixi la necessitat de cobrir actes no
previstos a dia d’avui. Les variacions de la quantitat de la Borsa d’Hores prevista
en cap cas serà menor a la quantitat total d’hores que consta en el present
acord.
3.- La retribució d’aquestes hores serà de 26 €/h, que es retribuirà mitjançant una
quantitat fixa i periòdica durant els 9 mesos d’efectivitat d’aquest acord, als
efectius de la Policia Local que s’adhereixin a aquesta borsa. I a més es gaudirà
de la compensació de 28 hores de lliure elecció que es podran gaudir sempre
que el servei ho permeti i amb l’informe favorable del cap del cos de la forma
següent:
a) Una jornada de treball de 12 hores en cap de setmana fora del període
estival comprès entre el 15 de juny i el 31 d’agots de 2013
b) Dues jornades de 8 hores durant els torns de matí i tarda del període de
vigència de l’acord.
No es podran compensar aquestes hores sota cap concepte en dies festius
d’àmbit local, autonòmic i estatal, ni en períodes de permís de Setmana Santa o
Nadal.
4.- Quan un efectiu del cos de la Policia Local inclòs en borsa, romangui un mes
seguit en situació d’Incapacitat Temporal, i no faci cap hora a compte de la
borsa, a la nòmina del mes següent se li descomptarà el complement de borsa
d’hores. No obstant això, si aquest efectiu, dins la vigència del present acord,
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recupera les hores deixades de prestar, se li restituirà el plus de borsa sempre i
quan l’organització tingui necessitat de cobrir serveis extraordinaris. Si queda un
petit romanent d’hores que no es pugui adjudicar a cap servei o acte es podrà
compensar en cas que l’agent perllongui el seu servei ordinari.
5.- Una vegada el cap del cos de la Policia Local, determini la necessitat de
cobrir els serveis d’actes previstos planificats amb hores de borsa, l’adjudicació
es farà per part d’una Comissió de Borsa d’Hores integrada pel cap del cos de la
Policia Local i 1 representant de cada sindicat, en funció dels efectius que hagin
manifestat el seu interès en participar-hi, donant-ne compte al departament de
Recursos Humans, que farà un seguiment del repartiment de les hores, vetllant
per un repartiment equitatiu del tipus d’hora entre tots els efectius. Es determina
que en una situació d’incidència de personal d’última hora abans d’inici de servei,
el cap de servei del torn podrà cobrir les incidències amb hores de la borsa,
prèvia comunicació al cap del cos de la Policia Local o a la persona en que
aquest delegui.
6.- S’estableix un plus de disponibilitat, amb una retribució econòmica de 1,99
€/hora, que es retribuirà a aquells efectius, dels escamots que comptin amb 4
membres, que per necessitats del servei, descavalquin del torn de nit i passin a
de matí o tarda i cap de setmana, respectant el descans mínim entre torns de 10
hores. La determinació de l’efectiu que descavalcarà es decidirà entre els
agents que conformen l’escamot i s’intentarà que sigui rotatiu. Aquest efectiu, en
la durada del torn en que descavalqui, no retornarà al torn de nit, excepte si hi ha
alguna situació d’IT o indisposició en aquest torn.
7.- S’estableix el preu de 2 €/hora en concepte de plus de cap de servei, pels
torns en què no hi hagi caporal.
8.- Als agents que s’hagin apuntat a fer la borsa d’hores i haguessin realitzat
serveis extraordinaris des del 31 de desembre de 2012 i fins a la data d’inici del
present acord, se’ls descomptaran les hores realitzades de la quantitat final que
tinguin adjudicades i aquestes hores es distribuiran de forma equitativa entre la
resta de components de la borsa d’hores.
9.- Es crea un plus de dia assenyalat, equivalent a 5,3 €/hora treballada, per
cobrir incidències durant la nit de revetlla de Sant Joan 23 de juny de 2013, la nit
del 24 de desembre de 2013, els tres torns dels dies 25, 26 de desembre de
2013 i la nit del 31 de desembre de 2013.
10.- Vigència de l’acord: des del dia 1 d’abril de 2013 fins al dia 1 de gener de
2014.
III. Aquest acord van ser ratificat pel Comitè d’empresa de l’Ajuntament , en
sessió de data 15 de maig de 2013, acordant sotmetre’l a l’aprovació del Ple
municipal per tal d’incorporar-lo com un annex a l’Acord de condicions de treball
del personal funcionari i al conveni col·lectiu del personal laboral.
OBJECTE D’AQUEST INFORME
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La finalitat d’aquest informe és acreditar la legalitat i el procediment legal per aprovar
l’aplicació de les mesures contemplades en l’acord arribat amb el col·lectiu de funcionaris
de la Policia Local, en el sentit que consta en els antecedents d’aquest informe.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable ve determinada per la següent:
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
-Llei 7/2007, de 12 d’abril, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP)
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al servei de
les entitats locals de Catalunya.
-Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos legals
vigents en matèria de funció pública.
-Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat.
-Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals d’Estat per a l'any 2013.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.-Establiment d’un concepte retributiu complementari, de caràcter fix i
periòdic: bossa d’hores.
El document que s’analitza contempla, d’una banda, l’establiment d’una bossa de 1.392
hores, a realitzar entre els dies 1 d'abril de 2013 a 1 de gener de 2014, per parts dels 20
agents de la Policia Local que s'hi han adherit.
L’acord estableix que el preu hora es retribueixi a un import de 26 €, mitjançant una
quantitat fixa i periòdica durant els 9 mesos d’efectivitat d’aquest acord.
Atès que durant els primers mesos de l’any 2013, ja s’havien satisfet hores extres a
alguns dels agents que s’ha adherit a la borsa d’hores, s’ha fet una distribució
proporcional d’hores de borsa, de manera que a final d’any tots els membres de la Policia
Local, percebin el mateix import econòmic per aquest concepte, amb el resultat següent:

PERSONAL

HORE
S
A
FER

PRE
U

TOTA
L

IMPORT
MENSUA
L

69,5

26

1807

200,77

34

26

884

98,22

63

26

1638

182

62,5

26

1625

180,5

74,5

26

1937

215,22

ITM
DDR
RCI
JB
DHS
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AM

74,5

26

1937

215,22

NL

74,5

26

1937

215,22

PG
CRP

62,5

26

1625

180,5

MAS
JT

74,5
74,5
74,5

26
26
26

1937
1937
1937

215,22
215,22
215,22

AS

74,5

26

1937

215,22

MM

74,5

26

1937

215,22

RPM

74,5

26

1937

215,22

AL

74,5

26

1937

215,22

FA

74,5

26

1937

215,22

SA

62,5

26

1625

180,5

JH

74,5

26

1937

215,22

RA

69,5

26

1807

200,77

LP

74,5

26

1937

215,22

Total hores

1392

3805,9

Essent el total de la despesa per l’Ajuntament per aquest concepte de 34.253,10 €, pels
nou darrers mesos de l’exercici.
Per tant, podem afirmar que l’anomenada “borsa d’hores” representa una retribució de
caràcter complementari de les previstes a l’art. 160.3.d) del Decret 214/1990, de 30 de
juliol.
Al respecte cal dir:
a)

De conformitat a l’art. 22.2.i) de la Llei 7/1985, correspon al Ple de la Corporació la
competència per aprovar el seu establiment, essent aquesta, una competència de
caràcter indelegable en virtut de l’art. 22.4 de la mateixa Llei.

b)

Segons allò previst a l’apartat 2 de l’art. 174 del mateix Decret 214/1990, aquestes
gratificacions en cap cas no poden ser fixes en la seva quantia ni periòdiques en el seu
acreditament, sinó que han de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la
jornada normal de treball. En el present cas, però, es pretén establir una gratificació
econòmica de quantia fixa en import i periòdica en la seva aplicació (de forma mensual i
durant nou mesos) desnaturalitzant la figura de la gratificació per serveis extraordinaris
per dos motius, en primer lloc, perquè si s’han pogut preveure en l’acord les hores de
treball necessàries per atendre el seguit d’activitats/festes del 2013, no es pot acceptar
que es tracti de serveis extraordinaris, sinó de serveis ordinaris que es volen retribuir a
part; i en segon lloc, perquè les gratificacions tenen la finalitat de retribuir hores
efectivament treballades i amb el cobrament d’una quantitat fixa es donarà el cas que
determinats agents cobrin amb la nòmina mensual per hores que no hauran estat
efectivament realitzades, podent-se arribar a donar el cas que a final d’exercici no hagin
consumit tot el nombre d’hores a treballar però per contra sí que les hauran cobrat tal
com si les haguessin treballat.
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c) Per altra banda, l’art. 22 de la Llei 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para
2013, estableix, en el seu apartat Dos, que:
“ En el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sintenerse en cuenta
la reducciónaprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las
menciones de esta Ley a retribucionesvigentes a 31 de diciembre de 2012 o devengadas
en 2012 debenentendersehechas a las que resultan de la Ley 2/2002, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sintenerse en cuenta la supresión
de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de
diciembreaprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidadpresupuestaria y de fomento de la competitividad.”
Aquesta norma té caràcter bàsic, de conformitat amb allò que es disposa en els arts.
149.1.13ª i 156 de la Constitució Espanyola. Per tant, s’hauria d’acreditar que, en cas
d’aplicació d’aquest nou concepte retributiu, els imports a percebre pel personal de la
policia local no superin, en cap cas, i en termes d’homogeneïtat, les retribucions
abonades en l’any 2012, minorades amb la quantia de les pagues suprimides en virtut de
l’art. 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, cosa que ja avancem, no es
compleix en el present cas.
Per tant, en cas que l’Ajuntament decidís aplicar aquesta retribució al personal de la
Policia Local hauria de complir amb els següents requisits:
1.- Adoptar un acord d’aprovació, per part del Ple de l’Ajuntament, pel quòrum de la
majoria simple.
2.- Establir un crèdit pressupostari amb aquest destí que representi, com a màxim, un
10% de la quantitat que resulti del càlcul establert a l’art. 175.1 del decret 214/1990, i
establir que la gratificació només retribuís les hores efectivament treballades.
3.- Acreditar que, els imports a percebre pel personal de la policia local no superin, en
cap cas en termes d’homogeneïtat, les retribucions abonades en l’any 2012, minorades
amb la quantia de les pagues suprimides. Al respecte dir que l’aplicació de l’anomenada
“bossa d’hores” representarà un increment respecte de les retribucions de l’any anterior
tenint en compte que l’any 2012 l’Ajuntament ja va fer efectiu aquest concepte des del
mes d’agost fins al mes de desembre, i si s’aprova aquest nou acord tal i com es pretén,
les retribucions comprendran un període més llarg de temps (abril 2013 a gener
2014),amb la qual cosa, cal concloure, que aquest aspecte no es podrà acreditar, motiu
pel qual no procediria aprovar aquest concepte retributiu anomenat “bossa d’hores”.
Segon.-Establiment d’un nou concepte retributiu complementari: “Plus de
disponibilitat”.
Per altra banda, l’acord preveu la creació d’un altre nou concepte retributiu anomenat
“plus de disponibilitat”, consistent en retribuir a aquells agents que, per quadrant horari,
treballin en torn de nit i que, per necessitats del servei, deixin de prestar servei en torn de
nit, passant a prestar-lo en torn de matí o tarda i cap de setmana. La proposta preveu
que les hores treballades en aquest cas, es retribueixin a raó de 1,99€.
D’entrada s’ha de fer esment a que, les retribucions dels funcionaris es classifiquen en
retribucions bàsiques, que inclou, sou, triennis i pagues extraordinàries, i retribucions
complementàries. La llei defineix quins conceptes s’inclouen dins les retribucions
complementàries i a aquest efecte estableix: el complement de destinació; el
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complement específic; el complement de productivitat i les gratificacions per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
L’anomenat “plus de disponibilitat”, que té com a finalitat retribuir les condicions
particulars del lloc de treball en atenció al grau de dedicació o disponibilitat, només tindria
cabuda en el complement específic. Per tant, per comptes de crear un nou concepte
retributiu caldria modificar el complement específic retribuint aquest aspecte, si l’actual
complement no ho contempla. En aquest cas, per a modificar el complement específic
s’exigeix, amb caràcter previ, que la Corporació efectuï una valoració del lloc de treball
atenent a les circumstàncies expressades.
Per altra banda, cal dir que resulta difícil efectuar un càlcul econòmic del que
representaria aquesta despesa en el Capítol I del Pressupost municipal, doncs justament
aquesta retribució es farà efectiva quan “per necessitats del servei” sigui necessari
descavalcar un agent del torn de nit i no es disposa d’informació suficient, ni tan sols, per
a fer una estimació.
No obstant l’anterior, convé fer esment en aquest punt, novament, allò previst a l’art. l’art.
22 de la Llei 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en el seu
apartat Dos, doncs segons això, els imports a percebre pel personal de la policia local no
podran superar, en cap cas, en termes d’homogeneïtat, les retribucions abonades en
l’any 2012, minorades amb la quantia de les pagues suprimides l’exercici anterior. En
conseqüència, tenint en compte que aquest extrem no es compleix, no procedeix, a
criteri dels sotasignants, aprovar aquest concepte retributiu.
Tercer.- Increment d’un concepte retributiu existent: “Plus de cap de servei”
En l’art. 12 de l’Annex II de l’Acord de Condicions del Personal Funcionari d’aquest
Ajuntament, Sectorial de la Policia Local, s’estableix l’anomenat “Plus per treballs de
categoria superior”, que retribueix als agents de la Policia local, que ocasionalment
desenvolupin, en el seu torn de treball tasques de cap de servei. Aquest article estableix
que en aquests casos, percebran un plus per hora treballada, l’import del qual serà de
1,34 euros.
L’acord analitzat contempla incrementar el preu hora treballada en aquest cas, de 1,34€
a 2,00 €. En aquest punt es reitera allò dit anteriorment respecte de la limitació, en
termes d’homogeneïtat, de les retribucions abonades l’any 2012 per aquest personal,
motiu pel qual, a criteri dels signants, no procediria l’aprovació d’aquest complement
retributiu.
Quart.- Establiment d’un nou concepte retributiu complementari: “Plus de dia
assenyalat”.
Per altra banda, l’acord preveu la creació d’un altre nou concepte retributiu anomenat
“plus de dia assenyalat”, per retribuir les hores treballades per cobrir incidències durant la
nit de revetlla de Sant Joan (23 de juny de 2013), la nit del 24 de desembre de 2013 i els
tres torns dels dies 25 i26 de desembre de 2013 i la nit del 31 de desembre de 2013. La
proposta preveu que les hores treballades en aquest cas, es complementaran amb un
plus de 5,3 €/hora.
D’entrada s’ha de fer esment a que, les retribucions dels funcionaris es classifiquen en
retribucions bàsiques, que inclou, sou, triennis i pagues extraordinàries, i retribucions
complementàries. La llei defineix quins conceptes s’inclouen dins les retribucions
complementàries i a aquest efecte estableix: el complement de destinació; el
complement específic; el complement de productivitat i les gratificacions per serveis
extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
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En aquest punt es reitera alió dit anteriorment respecte de la limitació, en termes
d'homogeneHat, de les retribucions abonades l'any 2012 per aquest personal, per aquest
motiu, es considera que no procediria l'aprovació de l'esmentat complement.
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Cinquè. Pagament primera mensualitat a compte de borsa d'hores
Posar de manifest que amb la nòmina del mes d'abril de 2013, la Corporació es va fer
efectiu el pagament de la quantitat de 3.805,90 €, corresponent al primer pagament als
agents que voluntàriament s'han adherit a la borsa d'hores, sense que s'hagués complert
amb el requisit legal d'aprovació prèvia pel Ple de la Corporació.
CONCLUSIONS
Per tot això, i a criteri dels funcionaris que subscriuen, en cas d’aplicació dels conceptes
retributius acordats en la proposta que s’analitza, si bé no suposen un increment de la
massa salarial total respecte de les retribucions de personal de l’Ajuntament per l’exercici
2012, representa un increment de les retribucions d’alguns membres del col·lectiu de la
Policia Local respecte de les que van obtenir en còmput anual l’any 2012.

Vist el marc normatiu i l’àmbit d’actuació de les Administracions Públiques en el procés
de presa de decisions en matèries que afecten les condicions de treball dels seus
empleats i determinen la participació dels funcionaris públics en els termes previstos a
la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les
condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions
públiques i la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, tot fent ús de
les facultats conferides.
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 27 de maig de 2013, prèvia
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta,
de conformitat amb la Tinència de l’Alcaldia de Seguretat Ciutadana i Esports, s’acorda
per deu vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, CatiForcano Isern, Toni
Romero Carbonell, Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, Manel Almellones
Conesa, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel López
Solà i Pere Xirau Espàrrech, tres vots en contra dels regidors Blanca Arbell Brugarola,
Ivan Aranda Mena i Lluís Llovet Bayer, i tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo
Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández:
PRIMER.- Aprovar l’acord sectorial per a la Policia local, relatiu a la formalització d’una
borsa d’hores, incorporant-los a “l’Acord de condicions de treball del personal
funcionari” aprovat pel Ple municipal de data 29 de març de 2007.
SEGON.- Els efectes econòmics derivats del present acord, seran retroactius des del
mes d’abril d’enguany.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a l’execució de les previsions contingudes a l’acord
sectorial.
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports,
explica que dins de l’acord s’estableix un global de 30.392 hores destinades a oferir
serveis de tres tipus diferents. Un d’aquests serveis és garantir la seguretat en els
actes que s’organitzen des de les diferents àrees de l’Ajuntament. El segon servei és
el reforç durant la temporada d’estiu, ja que augmenten les incidències per l’increment
que es produeix de la població. I l’últim servei és per cobrir eventualitats i absentismes.
El cost global d’aquestes hores és de 34.253 euros, import que equival a un plaça
d’agent, una plaça que es va reduir, la qual cosa vol dir que no s’incrementarà la
partida per al 2013 i sí que permet flexibilitzar el servei quan és necessari.
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La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que a la
Comissió Assessora va preguntar si aquest assumpte s’havia pactat amb el col·lectiu i
amb el comitè i li van contestar que sí. Per tant, consideren que és una bona solució
per aconseguir reforçar certs serveis que ho necessiten. El que no els queda clar,
però, és si s’han començat a pagar aquests serveis sense haver aprovat l’assumpte
pel Ple municipal, ja que al punt cinquè de l’acord estableix que en la nòmina del mes
d’abril es va fer un primer pagament a compte d’unes hores d’aquesta borsa.
El senyor Romero explica que al mes d’abril es va fer un avançament d’aquesta borsa
d’hores, ja que per necessitats del servei es va haver d’aplicar abans que el Ple
municipal pogués aprovar-la.
El senyor Lluís Llovet Baye, regidor del grup municipal d’ERC, explica que sembla que
el govern i la Policia Local han arribat a un acord, però és un acord fora de la legalitat,
segons els informes de la secretària i l’interventor, cosa que els preocupa. Amb aquest
acord, representa que els policies tindran un augment de sou que la Llei no permet. La
pregunta és i si ho impugnen, i si un cop fetes les hores extres per part de la Policia no
es poden pagar perquè la Llei no ho permet, què passarà. Al seu grup els hagués
agradat votar a favor d’aquest punt, però amb un informe desfavorable de l’interventor i
un altre de la secretària, li demana al regidor que es torni a reunir amb el col·lectiu i
miri d’aconseguir un altre acord dins la legalitat actual.
El senyor Romero explica que aquesta circumstància sempre s’ha posat de manifest a
totes les reunions amb el col·lectiu i els delegats sindicals, però s’han estimat més
prioritzar la seguretat. El que no acaba d’entendre és quina opció veuen els regidors
del grup municipal d’ERC per solucionar aquest problema, si es vol més seguretat al
carrer. Hi ha, doncs, dues possibilitats, o no s’arriba a cap acord i no es fan actes a
Canet, ja que si no es pot garantir la seguretat no està disposat a tenir problemes amb
la ciutadania, o s’arriba a un acord com aquest, malgrat saber que potser serà
impugnat. El govern assumeix que és més important tenir assegurada la seguretat del
poble de Canet i afrontaran les conseqüències que siguin necessàries. Esperava que
el grup municipal d’ERC, que ha fet bandera de buscar solucions amb el col·lectiu de
la Policia Local, donessin a la població l’oportunitat de poder incrementar aquest servei
de seguretat, però per les declaracions del senyor Llovet ja veu que no hi votaran a
favor.
El senyor Llovet comenta que no entén com ha funcionat aquest Ajuntament de gener
a març sense aquest servei de seguretat. És evident que el vot no pot ser favorable
amb uns informes desfavorables de Secretaria i Intervenció. S’ofereix al senyor
Romero per reunir-se i trobar una solució que no tingui la possibilitat d’acabar-se
malament, amb uns treballadors que han fet hores extres que potser no cobraran.
El senyor Romero es dirigeix al senyor Llovet i li diu que quan vulgui es poden reunir i
discutir-ho. Pel que fa a complir la Llei o no, la sobirania fiscal tampoc no compleix la
Llei i el grup del senyor Llovet bé la presenta després.
El senyor alcalde comenta que la norma del grup municipal d’ERC de fer cas als
informes de Secretaria i Intervenció no l’han pas acomplert sempre, ja que quan
estaven al govern, durant molt temps no hi va haver interventor i bé que es
continuaven aprovant assumptes pel Ple.
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El senyor Llovet demana replicar, ja que no està d’acord amb les últimes paraules del
senyor alcalde. Comenta que ell no era regidor en aquella època i, per tant, és
responsabilitat de les persones que ocupaven les regidories en aquell moment.
Considera que és molt fàcil pel senyor alcalde deixar anar a l’últim moment un
comentari que no tindrà rèplica, per tant, o es concedeix el torn de rèplica o el senyor
alcalde s’absté de fer aquests últims comentaris. El senyor Llovet diu que ha estat
escollit regidor aquestes últimes eleccions i és responsable del que fa a partir
d’aquesta legislatura i no de l’anterior. Si en la legislatura anterior no hi havia
interventor, era un problema d’aleshores i si tant insisteix, recordi que el grup municipal
d’ERC se’n va anar del govern per ineficàcia, van actuar en conseqüència. També
demana que digui alguna cosa que no sigui certa de les que ha dit.
El senyor alcalde contesta que el govern té tot el dret a manifestar el fet que els grups
municipals de l’oposició diuen coses que no són certes i per això acaba el debat amb
aquesta intervenció, per aclarir aquest fet. En aquest cas, explica que quan el senyor
Llovet ha expressat que no votarien a favor d’aquest assumpte, per coherència amb
els informes dels tècnics de l’Ajuntament, només ha volgut apel·lar a la memòria de
grup municipal per recordar-li que no sempre ha estat així.
ASSUMPTE PER VIA D’URGÈNCIA
El senyor alcalde explica que abans de passar al debat de les diferents mocions que
s’han presentat, caldria passar un assumpte per via d’urgència. Explica que a la
Comissió Assessora ja es va esmentar aquest tema sobre el castell de Santa
Florentina, però fins aquesta tarda no s’ha pogut tenir l’informe tècnic. Demana
disculpes per aquesta situació. A continuació, el senyor alcalde passa a justificar la
urgència d’aquest assumpte. Explica que l’Ajuntament, el dia 20 de març d’enguany va
tenir notícia per part de la senyora M. Teresa Hartmann, propietària de l’anomenada
part nova del castell de Santa Florentina i de la meitat indivisa dels terrenys que hi
limiten, que havia venut aquesta propietat. Tenint en compte que aquest immoble està
classificat com un bé cultural d’interès nacional, el dia 11 d’abril d’enguany es va rebre
per part de la Generalitat de Catalunya la comunicació de la venda per tal que
l’Ajuntament pogués exercir en el termini de dos mesos, el dret de tempteig i retracte
sobre la venda si hi estava interessat, atès que la mateixa Generalitat hi havia desistit.
La Generalitat va comunicar aquesta decisió al Consell Comarcal del Maresme en tant
que administració que pot exercir aquest dret de manera subsidiària. El Consell
Comarcal del Maresme també ha desistit d’aquest dret en sessió plenària de data 21
de maig. Aquest Ajuntament, conscient de la importància patrimonial i cultural que
significa el castell de Santa Florentina pel municipi va estudiar tota la documentació
actual i històrica relacionada amb aquest immoble per analitzar els possibles drets que
tingués el municipi. Per això es va encarregar un dictamen a un jurista de reconegut
prestigi especialista en dret civil català i sobretot en successions per analitzar la
viabilitat jurídica d’exercir les accions a que tingués dret la corporació. Aquest informe
va estar enllestit el passat 30 de maig. Per aquest motiu i perquè aquest acord s’ha
d’adoptar abans de l’11 de juny, data d’acabament del termini de dos mesos per
resoldre, són les raons per les quals es presenta per via d’urgència. Un cop justificada
la urgència, el senyor alcalde dóna pas a la votació de la conveniència de la urgència
d’aquest assumpte, la qual s’aprova per unanimitat dels setze membres presents dels
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal.
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18. APROVACIÓ DEL DRET DE TEMPTEIG I RETRACTE MUNICIPAL SOBRE LA
VENDA D’UNA PART DEL CASTELL DE SANTA FLORENTINA DE CANET DE
MAR
Atès que el Castell de Santa Florentina, situat a Canet de Mar, és un immoble declarat
Bé Cultural d'Interès Nacional segons el Decret de 22 d'abril de 1949 (publicat al BOE
5 de maig de 1949).
Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 2013/1689 de data 15 d'abril de 2013,
mitjançant el qual la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, de la
Generalitat de Catalunya, comunica la transmissió de part de l'immoble Castell de
Santa Florentina situat al municipi de Canet de Mar, de conformitat a allò que estableix
l'article 22.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català
Atès que, segons allò que preveu l'apartat 3 de l'esmentat article 22 de la Llei 9/1993,
de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, en el termini de dos mesos, a comptar
des de la notificació de la transmissió del bé, la Generalitat de Catalunya, i
subsidiàriament el Consell Comarcal i l'Ajuntament poden exercir el dret de tempteig.
Vist que la Generalitat de Catalunya ha notificat a aquesta Corporació, en data 11
d'abril de 2013, que no està interessat en exercir el dret de tempteig i retracte sobre
aquest immoble.
Vist que el Ple del Consell Comarcal del Maresme va adoptar, en sessió del dia 21 de
maig de 2013, un acord pel qual manifestava que no estava interessat en exercir els
drets de tempteig i retracte en relació a la transmissió efectuada de part del Castell de
Santa Florentina.
Atès que Ajuntament ha estat i és conscient de la importància patrimonial i cultural que
significa el Castell de Santa Florentina pel municipi ha estudiat tota la documentació,
actual i històrica, relacionada amb aquest immoble per analitzar la possibilitat d’exercir
els possibles drets que pogués tenir el municipi.
Vist el dictamen que, en data 30 de maig de 2013, ha emès el Notari i Professor Sr.
Jesús Gómez Taboada, jurista de reconegut prestigi, especialista en dret civil català, i
sobretot en dret de successions, que consta a l’expedient, que ha analitzat la viabilitat
jurídica d’exercir les accions a què tingués dret la Corporació i ha conclòs que una de
les accions que podria emprendre l’Ajuntament podria ser la d’exercir el dret de
tempteig sobre l’immoble, fet que implica, abonar el preu de la venda i totes les
despeses a ella inherents.
Vist l’informe emès, en data 31 de maig de 2013, per l’Interventor municipal, el qual,
transcrit literalment diu el següent:
“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar, emet el següent
I NFORME
ASSUMPTE
Anàlisi econòmic relatiu al dret de tempteig i retracte regulat en l’article 26 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
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ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 22 d’abril de 1949, el Castell de Santa Florentina, situat a Canet de Mar, fou
declarat Bé Cultural d'Interès Nacional segons el Decret de 22 d'abril de 1949 (publicat al
BOE 5 de maig de 1949).
II.- L’Ajuntament de Canet de Mar, en data 25 d’octubre de 2011, va aprovar en sessió
plenària el Pla de Sanejament 2011-2014 que preveia la incorporació per import de
1.409.920,28 € d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost, la concertació d’un
préstec de sanejament a 3 anys per import de 3.550 milers d’euros, així com d’un préstec
a 10 anys per import de 574 milers d’euros per dèficits d’inversions d’exercicis anteriors.
L’esmentat Pla de Sanejament 2011-2014, preveia situar el ràtio d’endeutament l’any
2014 l’endeutament de la Corporació en el 52,57 %, no contemplant la possibilitat d’una
nova operació d’endeutament per import de 9.960.000 € per exercir el dret de tempteig i
retracte regulat en l’article 26 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català.
III.- Per altre banda, en sessió plenària de data 29 de març de 2012, fou aprovat el Pla
d’Ajust pel període 2012-2017, el qual preveia la concertació d’una operació
d’endeutament per import de 2.126,03 milers d’euros, la qual finalment fou concertada
per import de 2.078.117,60 euros.
L’esmentat Pla d’Ajust 2011-2017, preveia situar preveia situar el ràtio d’endeutament
l’any 2017 l’endeutament de la Corporació en el 36,07 %, no contemplant la possibilitat
d’una nova operació d’endeutament per import de 9.960.000 € per exercir el dret de
tempteig i retracte regulat en l’article 26 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del
patrimoni cultural català.
IV.- Així mateix, el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29 de novembre de 2011, va
aprovar el Pressupost Municipal, establint d’acord amb la normativa d’estabilitat
pressupostaria, l’objectiu d’endeutament per l’exercici 2013 en un 90,90%.
V.- Mitjançant Decret d’Alcaldia 231/2013, de 28 de febrer, fou liquidat el pressupost de
l’Ajuntament de Canet de Mar corresponent a l’exercici 2012 amb una xifra global
d’endeutament de 12.377.671,62 €, i ràtio d’endeutament de 104,09 %.
VI.- Per escrit amb registre d'entrada núm. 2013/1689 de data 15 d'abril de 2013,
mitjançant el qual la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, de la
Generalitat de Catalunya, comunica la transmissió de part de l'immoble Castell de Santa
Florentina situat al municipi de Canet de Mar, de conformitat a allò que estableix l'article
22.2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Segons allò que preveu l'apartat 3 de l'esmentat article 22 de la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del patrimoni cultural català, en el termini de dos mesos, a comptar des de la
notificació de la transmissió del bé, la Generalitat de Catalunya, i subsidiàriament el
Consell Comarcal i l'Ajuntament poden exercir el dret de tempteig.
El mateix escrit notifica a aquesta Corporació, la seva renúncia al dret de tempteig i
retracte sobre aquest immoble.
VII.- Posteriorment Ple del Consell Comarcal del Maresme va adoptar, en sessió del dia
21 de maig de 2013, un acord pel qual renunciava a exercir els drets de tempteig i
retracte en relació a la transmissió efectuada de part del Castell de Santa Florentina.
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VIII.- Així mateix, s’han sol•licitat a diferents entitats financeres la possibilitat de concertar
un préstec per import de 10.000.000 € a 15 anys, les quals han desestimat les
operacions.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
D’acord amb els antecedents de fet anteriors, l’Ajuntament actualment es troba sotmès a
allò establert tant en el Pla de Sanejament 2011 – 2014 i el Pla d’Ajust 2012 – 2017,
havent els pressupostos anuals que s’hagin d’aprovar ser consistents amb el mencionats
Plans.
Atès la naturalesa de l’operació, es requeria la contractació d’una operació
d’endeutament. Destacar que cap del anteriors Plans contemplen la possibilitat d’una
nova operació d’endeutament per import de 9.960.000 € per exercir el dret de tempteig i
retracte regulat en l’article 26 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català. En conseqüència, la concertació d’aquesta operació representaria un
incompliment del citats Plans.
De concertar una operació d’endeutament per exercir el citat dret situaria l’endeutament
total de la Corporació en l’import de 22.337.671,62 €, situant en conseqüència, el ràtio
d’endeutament 187,84 %. Cal en aquest punt, posar de manifest que la Llei Orgànica
2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, determina
els límits d’endeutament de les administracions locals. Així en el seu article 13 indica
que:
“1. El volum de deute públic, definida d’acord amb el Protocol sobre procediment de
dèficit excessiu, del conjunt d’administracions Públiques no podrà superar el 60% del
producte interior brut nacional expressat en termes nominals, o el que s’estableixi per la
normativa europea. Aquest límit es distribuirà d’acord amb els següents percentatges,
expressats en termes nominals del producte interior brut nacional: 44% per
l’administració central 13% per al conjunt de comunitats autònomes i 3% per al conjunt
de corporacions locals.
2. L’administració pública que superi el límit de deute públic no podrà realitzar operacions
d’endeutament net.”
I en el punt 2 de l’article 18 indica que “Cuando el volumen de deuda pública se sitúe por
encima del 95 % de los límitesestablecidos en el artículo 13.1 de esta Ley, las
únicasoperaciones de endeudamientopermitidas a la Administración Pública
correspondienteserán las de tesorería”.
Donat que el PIB a nivell municipal no és una dada disponible, mentre no es reguli una
traducció pràctica d’aquesta limitació, donat que cap norma legal indica el contrari, és
segueix el criteri general del sector assimilant la limitació del 3% sobre el PIB al 75%
sobre els ingressos corrents liquidats, que és el límit vigent per l’any 2012 determinat per
la disposició addicional catorzena del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre,
modificada per la disposició addicional desena vuitena de la Llei 2/2012, de 29 de juny,
de pressupostos generals de l'Estat per a l’any 2012.
En conseqüència, no pot aprovar-se nou endeutament per inversions si no es
compleixen que el nivell de deute viu previst per final d’exercici, en termes consolidats,
no superi el 71,25% dels seus ingressos corrents liquidats o meritats, calculat en la
forma estableix l’article 53.2 del TRLRHL, amb el matis citat en el paràgraf anterior.
Paral•lelament a l’anterior, d’acord amb el previst a l’article 21.1 de la citada llei,
l’incompliment de l’objectiu de deute pública requeriria per part de l’administració
incomplidora la formulació d’un pla econòmic-financer que permeti en un any el
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compliment de l’objectiu, que a criteri del sota signant i ates l’import de l’operació de
préstec considerada seria de difícil compliment.
Així mateix, de signar-se la citada operació caldria incloure en els successius
pressupostos municipals l’amortització financera, així com les despeses financeres
associades que calculades amb un TAE d’un 6,5%, representarien:

Sense considerar les despeses addicionals de manteniment, subministres, neteja, etc..
que originaria la propietat del citat immoble, l’estalvi net passaria a ser significativament
negatiu, i en conseqüència els recursos corrents actuals de la Corporació no permetrien
assolir el retorn del préstec.
CONCLUSIONS
Per tot el què s’ha exposat anteriorment, i a criteri del sota signant, no podria concertarse una operació de finançament per exercir dret de tempteig i retracte regulat en l’article
26 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.”

Atès que l’estat actual de les finances municipals, amb un pla de sanejament en vigor i
encara amb les restriccions imposades pel Pla d’Ajust aprovat l’any passat, fan
impossible que la hisenda municipal pugui adquirir la part que es pretén vendre del
Castell de Santa Florentina.
De conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels setze
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- MANIFESTAR que l'Ajuntament de Canet de Mar, en l’actualitat no està en
condicions econòmiques ni financeres d’exercir els drets de tanteig i retracte regulats a
l'article 22 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, referent a
la transmissió de part de l'immoble Castell de Santa Florentina de Canet de Mar,
declarat bé cultural d'interès nacional.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a la propietat del Castell de Santa Florentina, al
Consell Comarcal del Maresme i a la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i
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Patrimoni del Departament de Cultura, de la Generalitat de Catalunya, pel seu
coneixement i als efectes escaients.
El senyor alcalde explica les conclusions del dictamen que ha encarregat l’Ajuntament.
Comenta que és una mica complex, però manifesta que demà mateix estarà a
disposició dels regidors que el vulguin estudiar. Explica que les clàusules
testamentàries de Ramon Montaner de l’any 1916 havien perdut eficàcia normativa,
per la qual cosa una possible reclamació municipal per aquesta via tindria un èxit
altament improbable. Pel que fa a les clàusules testamentàries de la senyora Júlia
Montaner Malattó, l’any 1962, no s’atorga una posició tan privilegiada a l’Ajuntament,
com es va fer al testament del seu pare. Simplement nomena l’Ajuntament com a últim
substitut fideïcomissari després de tots els seus familiars i autoritza que la propietat es
pugui vendre en cas de necessitat, motiu pel qual la reclamació de l’Ajuntament no
tindria possibilitat d’èxit. L’Ajuntament, però, podria exercir el dret de tempteig, la qual
cosa significa que abans que un tercer, l’Ajuntament podria adquirir l’immoble venut,
sempre que abonés l’import i totes les despeses inherents a la venda. Agafant aquesta
darrera possibilitat, l’Ajuntament ha analitzat la viabilitat econòmica d’exercir el dret de
tempteig, però tal i com consta en l’informe d’Intervenció, l’estat actual de les finances
municipals amb un pla de sanejament en vigor i encara amb les restriccions
imposades pel pla d’ajust aprovat l’any passat fan impossible que la hisenda municipal
pugui adquirir la part que es pretén vendre. Fer aquesta venda suposaria incomplir
totes les ràtios d'endeutament legal, que arribaria fins al 184%. Per aquesta raó,
malgrat ser conscients de la importància que podria representar per al municipi adquirir
aquest bé catalogat, actualment resulta impossible exercir aquest dret.
La senyor Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que els
agradaria poder estudiar aquest dictamen amb més tranquil·litat i també poder-ho
debatre amb més tranquil·litat, ja que ara mateix el que es fa és renunciar a la
possibilitat de comprar-lo perquè no és possible econòmicament, però si hi hagués una
via diferent, ha entès que no seria incompatible amb el que s’està fent avui.
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que
s’hauria d’intentar signar un conveni amb la nova propietat perquè el castell sigui més
accessible per al poble. S’ha de tenir en compte que Canet de Mar no és un poble amb
gaire indústria i el que s’ha d’aconseguir és que el sector serveis, a través de la cultura
i el turisme sigui el motor econòmic i creuen que aconseguir que el castell es pogués
visitar més sovint seria un bon reclam.
El senyor alcalde recull el suggeriment de la senyora Arbell i dóna pas a la votació.
19. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, UMdC I ERC PER
DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ LES SUBDELEGACIONS DEL
GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA
La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la democràcia
s’ha produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre
país. S’han mantingut, però, institucions de l’Estat a casa nostra com és el cas de la
delegació del govern espanyol a Catalunya i les subdelegacions que hi ha a les
capitals de província que representen, únicament, l’autoritat d’Espanya al nostre
territori.
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Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, una
eina per coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en una fiscalització
política del procés de sobirania del poble català, en aquests sentit únicament.
Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de
Luna, està judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme els
consistoris catalans en representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a
expressió de la democràcia.
Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus símbols i
també en el respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat com a element
clau, com a columna vertebral de tota la convivència.
La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar
els nostres símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill la pau
social i imposant els símbols espanyols que el poble català no se sent com a propis.
A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular
expressada pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de tot, per
damunt de qualsevol legalitat imposada.
La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la
declaració dels municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la
bandera espanyola a la façana dels nostres ajuntaments sent un atac a la dimensió
dels Ajuntaments com a ens polítics, tractant-los com a uns mers ens administratius i
negligint la seva vessant representativa.
Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en perill
de la convivència ciutadana, avui en pau.
No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a
Catalunya impropi d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, s’acorda per onze vots a favor dels regidors
Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern, Laureà Gregori Fraxedas, Albert
Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Josep M. Masvidal Serra, Àngel
López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Blanca Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena i Lluís
Llovet Bayer, tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i
Víctor Cerveto Hernández, i dos vots en contra dels regidors Toni Romero Carbonell i
Manel Almellones Conesa:
PRIMER.- Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així
com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per
obsoletes, inoperants i buides de competències.
SEGON.- Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la
delegació del govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra
acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics en
matèries d’interès general.
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TERCER.- Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva
llengua, la seva cultura i els seus símbols.
QUART.- Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a
la Generalitat de Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al
Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència.
L’alcalde llegeix la moció.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
gairebé no recorda la quantitat de mocions identitàries que s’han portat a consideració
del Ple els últims dos anys. En el govern anterior, en el qual hi havia ERC i PSC, no
se’n van presentar gaires. Potser és que quan estaven governant pensaven d’una altra
manera. Comenta que no s’estendrà massa en la seva exposició, ja que el seu grup
municipal no s’afegirà a aquesta moció, bàsicament perquè entenen que des del seu
govern, l’únic que s’està fent és actuar en base a la legalitat vigent. Defensa que és
lògic que tant els símbols de Catalunya, com els d’Espanya estiguin presents als
ajuntaments i no creuen que sigui descabellat. No és cert que la Delegació del Govern
a Barcelona subjugui els símbols catalans, sinó que defensa la identitat i els valors de
tots els símbols, catalans i espanyols. El que en alguns casos es demani que sigui un
jutge que es pronunciï i el que apliqui la Llei és el camí establert en l’àmbit democràtic
perquè es defineixin els punts en què no s’arriba a cap acord. Per tant, no és cert que
sigui un atac a cap símbol català, potser la lectura és a l’inrevés. Finalment, la raó
principal de presentar aquesta moció és intentar que la vertebració exercida per l’Estat
sigui cada vegada més reduïda, cosa que no defensen des del seu partit. El PP votarà
en contra d’aquesta moció.
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal del PSC, explica que
en síntesi està a favor de la moció, però no hi pot votar a favor perquè, si bé aquestes
institucions, juntament amb l’actual govern de l’Estat, han servit en ocasions, d’alguna
manera, per atacar les institucions catalanes, no és menys cert que en altres èpoques
havien servit de pont i com a eina de diàleg per acostar posicions, per fer més eficaç el
sistema democràtic. El grup socialista no pot ser aliè a aquests fets, però no hi poden
votar a favor. El seu vot serà d’abstenció.
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que la moció
que es presenta intenta aconseguir la supressió de la Delegació del Govern i les
Subdelegacions del Govern. Explica que hi ha una sèrie de persones que fan de virreis
a Catalunya i vetllen perquè els súbdits del territori compleixin les imposicions que
arriben des de Madrid. La sort és que persones com la María de los Llanos de Luna
ajuda a avançar cap al camí de la independència. És d’agrair, perquè es dedica a
denunciar l’Ajuntament de Girona perquè va organitzar un tren per anar a una
manifestació, denúncia que no va arribar enlloc, va denunciar una escola de Corbera
de Llobregat perquè posessin una bandera espanyola a la façana i també denuncia
molts territoris catalans lliures de Catalunya. L’última cosa que ha fet és honorar la
Unidad de Combatientes de la División Azul, aquells que van anar amb els nazis a
matar per tot Europa en defensa de la dictadura i en contra de la democràcia. És una
persona emblemàtica, representativa de la línia del PP, tot i que agraeixen que el PP
no s’hi sumi. El seu vot serà favorable i esperen que aquestes persones s’hagin
d’aguantar poc temps. Acaba la intervenció dient que el PP, ja que està tan acostumat
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a les retallades, si retallessin aquestes quatre o cinc persones farien un favor a la
població.
20. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, UMDC I ERC
SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que
fa a les inversions com a la gestió ordinària.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar
donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei
suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal
desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els municipis com el
nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur dels nostres
pobles i ciutats.
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i
impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el
coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les nostresempreses
són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des delqual
encara no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General
celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís
amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on es demanava el
ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de totes els membres de
l’Associació.
En aquest sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya, s’acorda
per dotze vots a favor dels regidors Jesús Marín i Hernàndez, Cati Forcano Isern,
Laureà Gregori Fraxedas, Albert Lamana Grau, M. Assumpció Sánchez Salbanyà,
Josep M. Masvidal Serra, Àngel López Solà, Pere Xirau Espàrrech, Blanca Arbell
Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Víctor Cerveto Hernández, i quatre
vots en contra dels regidors Sílvia Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira, Toni Romero
Carbonell i Manel Almellones Conesa:
PRIMER.- Manifestar la voluntat del municipi de Canet de Mar d’exercir la seva
sobirania fiscal.
SEGON.- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de
l’Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
TERCER.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya
i a l’Associació de Municipis per la Independència.
El senyor alcalde llegeix la moció.
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El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que ja
ha fet palès en diverses ocasions que des del seu partit defensen que la seva
autonomia té peculiaritats que fa que en aquests moments tingui dificultats per
aconseguir la reducció del dèficit, per la qual cosa des del PP de Catalunya defensen
que aquest dèficit ha de ser asimètric, no igual per a tots. Es podria estendre
llargament en aquest tema, perquè defensant això, la Generalitat demana ajustos en
punts claus com poden ser educació i sanitat, però no s’optimitzen recursos en altres
serveis no tan importants com poden ser TV3, ambaixades o subvencions que es
donen per aprendre català a València. En comptes d’unir esforços per a programes de
reducció de l’atur, de foment del treball o programes com els que s’estan portant a
terme a Madrid, que són programes perquè els aturats puguin fer treballs socials pels
ajuntaments, com a compensació per continuar cobrant l’atur, s’esmercen les forces
en mocions com aquesta, mocions que l’únic que fan és mostrar el posicionament
polític, que és conegut per tothom i que a més a més no serveix per a res, ja que, com
saben, el dia després que els municipis ingressin la recaptació a l’Agència Tributària
Catalana, aquesta ho fa a l’espanyola. A més a més, ho fa al·legant un error
administratiu perquè si no ho fes així, suposaria una sanció a l’Ajuntament de torn.
Aquest també és un motiu per no defensar aquesta moció, ja que ell defensa els diners
dels canetencs i, per tant, no votarà a favor que posin una sanció a l’Ajuntament. En
definitiva, el posicionament polític de cada formació és clar i demanaria de no perdre
més temps amb mocions com aquesta, que ja es presenten en l’àmbit on s’han de
presentar. El que s’ha de fer des de l’Ajuntament són polítiques locals. El PP hi votarà
en contra.
El senyor Víctor Cerveto Hernández, regidor del grup municipal d’ERC, explica que en
les sigles socialistes sempre han defensat la idea d’un estat federal i la sobirania fiscal
ha de ser un dels punts de la constitució d’un estat federal. Catalunya s’ha de regir
amb el seu propi règim fiscal i entenen que l’actual situació no és del tot justa. Creu
que s’ha de disposar de les eines necessàries per aconseguir una autonomia fiscal de
la qual ara per ara, Catalunya no disposa. Creu que s’ha d’aconseguir perquè ha de
ser un dels pilars del nou estat federal o del nou estat que es vulgui. El seu vot serà
favorable.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en
aquest assumpte, el senyor Cerveto votarà de forma diferent al grup municipal del
PSC i és per una qüestió de formes. Quan van presentar a la Comissió Assessora
aquesta moció, va resultar que el grup de CiU, el d’UMdC i el d’ERC l’havien estada
treballant durant uns dies. Aquesta seria una de les raons per les quals votaran
diferent que el senyor Cerveto. Una altra raó és perquè també creuen, com el senyor
Romero, que cada vegada estan entrant més mocions que sobrepassen les
competències locals. Potser els que ho estan fent bé són els que les presenten i,
possiblement, doncs, el seu grup municipal a partir d’ara també en presentaran més,
mocions que no tenen cap implicació amb el municipi però que segurament serveixen
per desviar l’atenció dels problemes municipals.
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, explica que Catalunya
pateix dins l’Estat espanyol un espoli continuat que afecta i agreuja la situació de les
prestacions socials bàsiques, com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica
la situació econòmica del país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeja
Catalunya amb especial virulència. Simultàniament a aquest espoli fiscal, el govern de
l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes,
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amb la Generalitat i els ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes
contrets, pressupostats i que la mateixa legislació espanyola reconeix. L’espoli fiscal i
els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i tot, mentre
s’augmentava la càrrega fiscal que en aquests moments és homologable a altres
països d’Europa, mentre reben unes prestacions socials molt allunyades de la mitjana
europea. Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments
catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge i
posar les bases per a una solució definitiva. Per aconseguir l’objectiu de posar fi a
l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les
institucions i els ciutadans de Catalunya arribin a l’Agència Tributària de Catalunya
enlloc de fer-ho a l’espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos de
Catalunya. Els ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i
compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, poden i han de
contribuir a posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya. La manera de fer-ho és
exercir la sobirania fiscal i ingressar a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos
que fins ara es donaven a l’Agència Tributària Espanyola. Els ciutadans tenen dret a
decidir què volen fer amb els seus impostos, de la mateixa manera que ho fan els
bascos. Segons el PP i el PSC, els bascos també són espanyols i, per tant, també
haurien de liquidar els impostos al govern central de l’Estat, o potser és que hi ha
ciutadans de primera i de segona categoria en aquest país que tant defensen.
El senyor alcalde explica que discrepa del senyor Romero i la senyora Tamayo, ja que
creu que precisament són els municipis petits, que són la gran majoria del territori, els
que realment donen la força al govern de la Generalitat. Troba del tot justificat que els
pobles petits, que són el pulmó d’aquest país, donin suport a iniciatives com aquestes
mocions. Comenta que tant el seu grup, com UMdC i ERC ho continuaran fent amb
tota normalitat i naturalitat.
21. PROU VIOLÈNCIA SEXUAL CONTRA LES DONES I ESPECIALMENT LES
DONES MANIFESTANTS A EGIPTE
Gairebé totes les noies que han caminat pel carrer o viatjat en transport públic al Caire
–independentment de l’edat, l’estatus o la manera de vestir-se- han patit alguna forma
d’agressió sexual, verbal o física.
Tota aquesta violència, però, no ha aconseguit que les dones egípcies es rendeixin:
elles no renuncien a seguir participant en les protestes i les manifestacions.
I és que no es tracta de cap novetat. A Egipte, ja fa anys que els i les activistes en
defensa dels drets de les dones i altres col·lectius insten les autoritats a reconèixer la
gravetat del problema i reclamen que ha de produir-se un canvi fonamental en les
actituds que discriminen la dona.
Les autoritats egípcies han d’introduir reformes legislatives, processar els
responsables de les agressions i abordar les causes fonamentals d’uns atacs dels
quals, fins ara, s’ha fet cas omís.
Tot i que el govern va anunciar a l’octubre de 2012 una nova llei en matèria
d’assetjament sexual, aquesta mai no es va arribar a aplicar. Tot al contrari: la nova
Constitució, aprovada al desembre, fa referència al paper de la dona com a mestressa
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de casa i no prohibeix expressament la discriminació. Aquesta sembla la qüestió
prioritària per a les autoritats egípcies.
Malgrat que sembla evident que la lluita contra la discriminació no és una qüestió
prioritària, ja és hora que les autoritats egípcies –siguin quins siguin els seus motius
per fer-ho- abordin el problema de l’assetjament sexual i la violència contra els dones,
així com la discriminació crònica i sistemàtica a la qual s’enfronten cada dia les
ciutadanes egípcies.
Nosaltres no ens volem quedar callats davant d’aquests abusos. Volem mostrar el
nostre suport, solidaritat i admiració per les persones que han estat assaltades i que
han hagut de pagar el preu de tants canvis.
Des d’Amnistia Internacional s’ha organitzat una campanya internacional per aturar
aquestes injustícies.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Canet de Mar s’acorda per unanimitat dels setze
membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:
PRIMER.- Que condemnin públicament totes les formes d’assetjament sexual i
violència de gènere.
SEGON.- Que realitzin investigacions exhaustives, imparcials i independents de tots
els casos de violència de gènere i d’agressions.
TERCER.- Que garanteixin que les supervivents i les seves famílies i testimonis reben
protecció contra tota forma d’intimidació o assetjament.
La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i Joventut,
llegeix la moció.
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el
seu grup municipal hi està totalment d’acord i, evidentment, hi votaran a favor. Vol
recordar, però, que avui mateix s’ha dit que, i la senyora Tamayo també ho ha fet,
s’han presentat moltes mocions d’aquest tipus i que potser no és el lloc que toca i no
són massa benvingudes. Per tant, demana una mica de coherència al senyor Romero;
aquesta moció no l’ha presentada el grup municipal d’ERC, sinó que s’ha presentat
des del govern. Demana que a partir d’ara es puguin presentar totes les mocions que
es considerin interessants sense haver de sentir cap mena de missatge moral final.
El senyor Romero, per al·lusions, comenta que no entén per què la senyora Arbell el
nomena a ell, ja que el seu grup s’ha adherit a aquesta moció. Explica que des del PP
també podrien presentar moltes mocions, però consideren que a l’Ajuntament hi són
per treballar per Canet. Entén que cadascú és lliure de fer el que vulgui i la postura del
seu grup municipal és aquesta. En tot cas, com ha dit la senyora Tamayo, són lliures
de començar a presentar mocions com aquestes.
La senyora Arbell contesta que s’ha referit a ell perquè és qui ha comentat que el Ple
municipal no és el lloc per presentar aquestes mocions.
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22.- PRECS I PREGUNTES
1.- Obres a la riera Gavarra
El senyor Jordi Planet Rovira, regidor del grup municipal del PSC, es dirigeix al senyor
Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, i li comenta que últimament cada
vegada que plou, una sèrie de canonades de la riera Gavarra queden embussades i
s’han de netejar amb màquines des de dins. Pregunta si s’ha mirat més a fons què
està passant. També li comenta que cada cop que s’ha d’obrir, es tapa amb ciment i li
pregunta si està previst tornar a posar-hi la rajola original.
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, comença la seva
intervenció agraint les preguntes dels regidors. Explica que en el 95% dels casos, les
canonades que s’espatllen són les de les cases particulars. A la riera Gavarra hi ha
hagut tres o quatre avaries grosses que per arranjar-les s’ha hagut d’aixecar el terra.
Aquesta obra de la riera Gavarra és molt nova i, per tant, el terreny s’ha anat
assentant, la qual cosa ha provocat aquestes avaries. Fins que l’obra no estigui
assentada totalment, pot ser que es repeteixi algun episodi com fins ara. Per últim,
comenta que està previst posar-hi la rajola original, la pedra de Sant Vicenç.
2.- Venda del castell de Santa Florentina
El senyor Planet es dirigeix al senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura,
i li explica que l’empresa que ha comprat la part del castell de Santa Florentina que
estava en venda s’ha registrat com a empresa cultural, amb el nom de Domus Canet.
Li pregunta si aquest any es faran els concerts de música clàssica com cada any.
El senyor Pere Xirau Espàrrech, regidor delegat de Cultura, explica que començarà
des del final. La continuïtat dels concerts de música clàssica del castell per aquest any
està assegurada. El concert inaugural és el dia 20 de juliol i el nombre de concerts és
el mateix de sempre, en són vuit. Enguany, l’Ajuntament ha concedit la subvenció de
sempre de 5.000 euros per aquests concerts i recorda que l’any passat se’n va fer una
d’addicional, que aquest any no s’ha concedit, tot i que també l’han sol·licitat, però no
volen que es converteixi en un costum, sinó en una cosa puntual de l’any passat.
Aquest any també hi haurà entrades per als canetencs a un preu reduït. Pel que fa a
l’empresa Domus Canet, és una empresa dedicada a la promoció cultural i recreativa.
Encara no saben, però, quines intencions tenen. Pel que fa al castell i les visites, han
comunicat a l’Ajuntament que tenen la intenció de no modificar res. El senyor Lamana
té una entrevista amb aquesta empresa d’aquí a quinze dies i serà quan definiran la
línia que tindran amb l’immoble.
El senyor Planet comenta que els han explicat que aquesta empresa es va crear al
2002 i ha passat per diverses mans i la seva intenció és dedicar-se a esdeveniments
culturals i sales de festa. L’únic que demana és que se sigui molt curós amb les
activitats que es facin a dins.
El senyor Xirau li agraeix la informació i comenta que es procurarà ser molt curós. El
problema ve donat perquè amb els béns patrimonials hi ha una llei pendent d’elaborar.
Si que és cert que qui disposa d’un bé patrimonial té l’obligació de cedir-lo, però enlloc
s’estableix quantes vegades i en quins conceptes s’ha de cedir. Creu que com a
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nouvinguts intentaran tenir una bona relació amb l’Ajuntament i l’Ajuntament també
amb ells.
3.- Grafits al carrer
El senyor Planet es dirigeix al senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de
Seguretat Ciutadana i Esports, i explica que un noi de fora de Canet li va comentar que
el poble està ple de grafits, amb esvàstiques per tot arreu. Li pregunta si s’està aplicant
algun tipus de mesura. Pregunta de quina manera compensa el poble les persones
que es detenen a conseqüència d’aquestes accions. Per últim, pregunta si hi ha
alguna zona del poble on es pugui anar a practicar aquesta activitat, cosa que
considera que seria una bona idea.
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, comenta que encara
que no sigui una pregunta dirigida a ell, també pot donar informació. Explica que s’ha
de distingir entre grafit i signatura o una pintada sense cap gràcia. Considera que el
que fa més mal són les signatures en massa que de tant en tant apareixen pel poble.
Està d’acord amb la idea que s’hauria de trobar un lloc idoni per poder dur a terme
aquesta pràctica.
El senyor Toni Romero Carbonell, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports,
comenta que aquest problema no es pot anomenar grafits, ja que el grafit es pot
considerar una expressió d’art. El més adequat és parlar d’accions que danyen el
mobiliari urbà o la propietat privada. Des de fa un parell de mesos s’estan fent accions
de vigilàncies conjuntes amb els mossos d’esquadra, fins i tot de paisà, per intentar
enxampar els autors d’aquests fets. D’aquesta manera s’ha aconseguit fer diverses
detencions i denúncies i se’ls ha aplicat l’Ordenança de civisme que estableixen unes
multes que poden arribar fins al 500 euros. Des de l’equip de govern, depèn de quin
tipus de persona sigui, si és un menor d’edat o és una persona que té un retard
socialment parlant, no els interessa tant que paguin una multa com que facin alguna
mena de treballs per a la comunitat, perquè d’aquesta manera aprendran que aquests
comportaments no són gratuïts. Si són menors d’edat, aquesta pena de treballs per a
la comunitat requereix l’autorització dels pares i si els pares no ho autoritzen,
l’Ajuntament no pot obligar els autors a fer res i, aleshores, és quan es deriva cap a les
multes econòmiques. Aquestes vigilàncies de paisà són possibles gràcies a la borsa
d’hores que l’equip de govern ha aprovat i que l’oposició s’ha abstingut. Demana que
si algú té una proposta per solucionar aquests problemes que li faci saber.
La senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, Família i Joventut,
explica que un grup de joves van anar a veure el tècnic municipal de Joventut per
demanar-li si podien fer uns grafits en algun lloc de Canet i d’aquí va sorgir la idea de
fer un concurs al pas subterrani que va a l’estació. El grup de joves és l’entitat DEKAA
a la qual han demanat que presentin a l’Ajuntament un esbós de tot plegat i des de
l’Ajuntament es faran els cartells, anunciant aquest concurs. Si es presentés molta
gent, es farà també en altres passos subterranis.
4.- Situació del Pla estratègic
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que en
l’última reunió el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,
Comerç, Consum, Indústria i Turisme, va explicar que després de treballar el Pla
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estratègic amb el govern convocaria els grups de l’oposició per parlar-ne. Pregunta si
ja sap quan es podran reunir.
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Indústria,
Comerç, Consum i Turisme, explica que en aquest moment s’està fent la selecció de la
documentació que s’ha de posar a disposició de tots els qui hi estiguin interessats i
que és un projecte sense cap cost.
La senyora Tamayo comenta que no va entendre que fos un projecte sense cap cost i
li pregunta al senyor Lamana si és així, ja que ella tenia entès que hi havia un cost de
redacció, tot i que aquest cost va resultar més baix del que es pensaven.
El senyor Lamana explica que no és un cost estrictament de redacció perquè
precisament la redacció s’assumeix des de la Regidoria. És un cost per a una persona
que guiï una mica els tècnics i a ell mateix, de com s’ha de fer. El pressupost per al pla
estratègic és d’uns 45.000 euros i 40.000 ja són per implementar-lo. És el mateix
procés que es fa amb el POUM.
La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, comenta que
així, doncs, sí que hi ha un cost mínim per aquest projecte.
El senyor Lamana comenta que és un cost mínim per poder fer aquest
acompanyament.
5.- El projecte de la Plaça Mercat
La senyora Tamayo es torna a dirigir al senyor Lamana per comentar-li que tampoc
s’han tornat a trobar per parlar de l’assumpte del mercat. En l’última reunió va semblar
que caldria fer un ple extraordinari per tirar endavant el projecte, però no s’ha fet i ara
no saben com està el tema.
El senyor Lamana explica que la propera setmana segurament rebran la convocatòria
d’una reunió.
6.- La nova estructura de la Policia Local
La senyora Tamayo es dirigeix al tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana i Esports, el
senyor Toni Romero Carbonell, i li demana que faci una valoració de la nova estructura
de la Policia Local, d’ençà que ha començat a treballar el nou inspector.
El senyor Romero explica que la valoració del nou organigrama de la Policia Local és
força positiu. Considera que tenen un organigrama ben estructurat que els permet tenir
els recursos allà on es necessiten. Destaca diversos punts d’aquest organigrama, com
per exemple, la incorporació de noves juntes de comandament o una organització
operativa de la policia de proximitat, entre d’altres.
7.- Modificació del ROM
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que prenen
nota de la proposta del grup municipal del PSC i a partir d’ara els passaran amb temps
les mocions que tinguin intenció de presentar al Ple i demana disculpes per no haver141
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ho fet. Dit això, explica que el seu grup municipal vol demanar de canviar el ROM
perquè es puguin enregistrar les sessions del Ple. El senyor alcalde els va comentar
que es compromet a estudiar el tema i per aquest motiu, de moment, el seu grup no ho
demanarà formalment.
El senyor alcalde explica que com ja van comentar a la Comissió Assessora es
posaran a treballar en aquest assumpte, per regularitzar la situació i ho faran
conjuntament.
8.- Situació del Pla estratègic
El senyor Llovet es dirigeix al senyor Lamana, també per parlar sobre el Pla estratègic.
En volen fer molt d’èmfasi i en parlaran a cada ple. El seu grup no creu que el Ppla
estratègic consisteixi en la contractació d’una empresa que té relació amb la Diputació
i que fa uns plans estratègics molt bons i estàndards, que serveixen per més d’un
poble, amb algunes variables. El seu grup entén un Pla estratègic com un projecte fet
entre tots, polítics i ciutadans, precisament perquè els polítics no es distanciïn dels
ciutadans. Abans es preguntaven què es pot fer per a la població i la resposta és fer
un Pla estratègic entre tots. Demana al regidor de Promoció Econòmica que convoqui
aviat els partits, però també convoqui àmpliament els agents socials del poble a una
reunió per tirar endavant aquest projecte. Per últim, comenta que també estava
interessat a preguntar pel mercat i acaba la seva intervenció dirigint-se al senyor
Planet i comentant que si hi ha grafits amb esvàstiques per Canet, s’hauria d’avisar la
senyora Llanos de Luna, que potser els dóna un diploma.
El senyor Lamana coincideix completament amb el senyor Llovet en el sentit que el Pla
estratègic s’ha de fer des de l’Ajuntament i no cal cap empresa. No tenen la intenció de
contractar cap empresa per elaborar aquest Pla estratègic. Explica que hi ha una part
bàsica del pla que és la diagnosi dels problemes i considera que les persones de
Canet són les més adequades per identificar-los. El que sí que s’ha fet és consultar
amb experts perquè els ajudessin a destriar el gra de la palla i saber quin camí s’ha de
seguir per fer un bon pla estratègic que es pugui aplicar, ja que, en definitiva, un pla
estratègic s’ha de poder aplicar. Així, doncs, tota la feina es farà des de la Regidoria,
amb l’ajut de tothom que ho vulgui. Explica que pel que fa a aquesta Regidoria no cal
que les persones que hi vulguin col·laborar s’esperin que les convoquin a una reunió,
sinó que el seu despatx està obert a tothom i en qualsevol moment.
9.- Cost de les avaries del clavegueram
El senyor Ivan Aranda Mena, regidor del grup municipal d’ERC, es dirigeix al regidor
delegat d’Obres i Serveis, el senyor Àngel López Solà, i li pregunta qui assumeix el
cost de les avaries del clavegueram quan es produeixen fora de les finques.
El senyor Àngel López Solà, regidor delegat d’Obres i Serveis, contesta que fins que
no arriba al tram general, els costos van a càrrec del propietari. L’Ajuntament dóna el
suport que faci falta als particulars, però el 95% de les vegades el problema és de
l’usuari i, per tant, els costos van càrrec seu.
10.- Resposta a una pregunta entrada per registre
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La senyora Blanca Arbell Brugarola, portaveu del grup municipal d’ERC, explica que el
dia 28 de maig va entrar una interpel·lació i demana si li poden contestar ara o, pel
contrari, s’ha de contestar per escrit. Demana que li aclareixin el dubte.
La secretària municipal aclareix que la pregunta es va entrar correctament en temps i
forma i, per tant, es pot contestar en aquest Ple.
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Intern, explica
que la senyora Arbell, en nom del grup municipal d’ERC, ha formulat unes
interpel·lacions que reflecteixen una certa inquietud sobre l’efectivitat de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà en l’atenció al públic sobre la valoració del cadastre i se
sobreentén que el grup municipal d’ERC creu que no s’ha defensat prou bé el ciutadà
en les seves reclamacions. En aquestes interpel·lacions també hi ha una sèrie
d’afirmacions que no dirà que són mentida per no ferir susceptibilitats, però sí que dirà
que no són del tot veritat, com per exemple que es va produir indefensió als ciutadans,
ja que es van atendre totes les reclamacions dels afectats. Explica que en data 11 de
juliol de 2011, es va trametre a petició de la Gerència Regional del Cadastre, la
complementació de la col·laboració dels serveis municipals en el procediment
d’avaluació col·lectiva. Aquesta col·laboració feia referència al procés de notificació als
ciutadans i tenia per principal objecte les reclamacions sobre els valors tècnics del
cadastre, és a dir, errors que el ciutadà hagués pogut detectar sobre la situació de la
seva propietat, no pas dels valors econòmics. Aquests valors econòmics del cadastre
havien estat determinats per la ponència de valors del mateix cadastre. Aquesta
ponència va publicar al BOP de data 28 de juliol de 2011 els valors econòmics i la
possibilitat de reclamació per part de tots els afectats en el termini d’un mes. Per tant,
quan es va obrir l’Oficina d’Atenció al Ciutadà als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de
Canet de Mar, el termini per presentar al·legacions ja s’havia acabat i es va produir
una sèrie de reclamacions respecte d’aquests valors. L’Oficina de Canet i l’Oficina del
Cadastre van parlar de trobar una solució a aquest problema però, evidentment, no
n’hi havia. És a dir, no es podia fer cap reclamació sobre cap valor econòmic. La
conclusió, doncs, és que es van desestimar les reclamacions que feien referència al
valor econòmic per estar presentades fora de termini. En canvi, les reclamacions que
es referien als valors tècnics es van admetre totes. I si encara ara hi ha algun ciutadà
que s’adona d’algun error de valors tècnics, pot acudir a Serveis Tècnics on li
tramitaran el recurs.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 00.10 hores de
tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària,

L’alcalde,

Núria Mompel Tusell

Jesús Marín i Hernàndez
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