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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

CarrerAmple, 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 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 7 DE 
MAIG DE 2015 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 20.33 hores 
Hora que acaba: 22.01 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 

PRESIDEIX 
 
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde 
 

HI ASSISTEIXEN 
 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segon tinent d’alcalde: Laureà Gregori Fraxedas 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Àngel López Solà 
Josep M. Masvidal Serra 
Pere Xirau Espàrrech 
Blanca Arbell Brugarola 
Ivan Aranda Mena 
Lluís Llovet Bayer 
Coia Tenas Martínez 
Sílvia Tamayo Mata 
Jordi Planet Rovira 
Víctor Cerveto Hernández 
Antoni Romero Carbonell 
Manel Almellones Conesa 
 

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 les actes de les sessionsordinàries de data 
29.01.15 i 26.03.15 i la de la sessióextraordinària de data 19.03.15 

2. Aprovació Pla econòmic financer exercici 2014-2015 
3. Aprovació modificació de crèdit 19/2015 
4. Aprovació rectificació inventari municipal a 31 de desembre de 2014 
5. Desestimació recurs i al·legacions interposades per Invermercury, SL i 

ampliació causes resolució del contracte 
6. Aprovació liquidació comptes escola bressol municipal exercici 2012-2013 
7. Aprovació liquidació comptes escola bressol municipal exercici 2013-2014 
8. Aprovació preus escola bressol municipal exercici 2014-2015 
9. Aprovació preus escola bressol municipal exercici 2015-2016 
10. Aprovació inicial modificació ordenances fiscals Promoció Econòmica 
11. Aprovació inicial modificació Ordenança de protecció de dades. Annex 1 
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12. Aprovació regularització salarial llocs de treball amb puntuació inferior a 200 
punts 

13. Aprovació modificació relació de llocs de treball 
14. Aprovació autorització compatibilitat treballador municipal 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió del Ple municipal donant la benvinguda a tothom. 
Recorda que les intervencions seran de major a menor representació en el Ple 
municipal. També agraeix a Ràdio Canet la seva tasca perquè tots els veïns de la 
població puguin escoltar la sessió. A continuació, dóna pas al primer punt de l’ordre del 
dia.  
 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL 
PLE MUNICIPAL DE DATA 29.01.15 I 26.03.15 LA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 19.03.15 
 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant, s’aproven per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
2.- APROVACIÓ DEL PLA ECONOMIC I FINANCEREXERCICI 2014-2015, DERIVAT 
DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 
 
En sessió plenària de data 30 de desembre de 2013, fou aprovat el Pressupost 
General de l’exercici 2014 el qual no complia amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
(en termes ajustats), en concret, s’incomplia amb la regla de la despesa que 
s’estableix a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, fruit de l’esforç inversor que es preveia realitzar en l’exercici 
2014. 
 
Per aquest motiu fou sol·licitat a la Diputació de Barcelona, l’elaboració d’un Pla 
econòmic financer amb horitzó temporal d’un any (2014-2015), per tal que l’Ajuntament 
de Canet de Mar dones compliment als objectius que preveu l'article 21 de 
l’esmentada Llei. 
 
En data 17 de març de 2015, amb registre d’entrada 1840/2015 fou entregat per la 
Diputació de Barcelona, l’informe elaborat per FAURA – CASAS, AUDITORS – 
CONSULTORS, SL, de data 17 de febrer de 2015. 
 
Pel que fa al Pressupost en vigor, el compliment del mateix permet acomplir amb els 
objectius d’estabilitat pressupostaria, sense que siguin necessàries mesures 
addicionals de les previstes en el propi Pressupost General. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal de data 14 d’abril de 2015, que es transcriu a 
continuació: 
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“Daniel Martín i Enrique, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar emet el següent 
 

I N F O R M E 
 
ASSUMPTE 
 
Pla Econòmic-Financer de l'Ajuntament Canet de Mar per vulneració de la Regla de 
Despesa en l'aprovació del Pressupost Municipal 2014. 
 
NORMATIVA 
 
 La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera.  
 L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

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

 
INFORME D'AVALUACIÓ DE L'INCOMPLIMENT DE LA REGLA DE DESPESA  
 
L’informe d'Intervenció de data 25 de novembre de 2013, relatiu al pressupost 
corresponent a l'exercici 2014, aprovat definitivament per Ple Corporatiu de data 30 de 
desembre de 2013, posava de manifest l'incompliment de l'objectiu de regla de despesa 
en els termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Tal com fou assenyalat en l'informe indicat, en cas que una entitat local elabori, aprovi o 
executi els seus pressupostos incomplint els objectius d'estabilitat pressupostària, de 
deute públic o de regla de despesa, aquest ha de formular un pla econòmic-financer que 
permeti en un any el compliment dels objectius esmentats o de la regla de despesa.  
 
PLA ECONÒMIC I FINANCER ELABORAT 
 
Mitjançant escrit, fou sol·licitat a la Diputació de Barcelona, l’elaboració d’un Pla 
econòmic financer amb horitzó temporal d’un any (2014-2015), per tal que l’Ajuntament 
de Canet de Mar dones compliment als objectius que preveu l'article 21 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
En data 17 de març de 2015, amb registre d’entrada 1840/2015 fou entregat per la 
Diputació de Barcelona, l’informe elaborat per FAURA – CASAS, AUDITORS – 
CONSULTORS, SL, de data 17 de febrer de 2015. 
 
Pel que fa al citat Pla econòmic financer, no es preveu que per al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària, siguin necessàries mesures addicionals de les 
previstes en el Pressupost General aprovat per a l’exercici 2015. 
 
En concret, el citat Pla econòmic financer, es resum de la següent manera: 
 
“4. Resum i dadesconsolidades 
 
4.1 Previsió del pressupost 
 
Les dades previstes dels pressupostos de la pròpia entitat i de l’Organisme Autònom 
inclòs en l’abast del present estudi, un cop agregades, suposen els següents imports: 
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  CONCEPTE 2.013 2.014 2.015 

CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 6.204.617 6.195.174 6.210.658 
CAPÍTOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 48.258 21.646 20.001 
CAPÍTOL 3 - TAXES I PREUS PÚBLICS 3.092.260 2.782.443 2.739.466 

  PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 3.092.260 2.782.443 2.739.466 
  FINALISTES A INVERSIONS 0 0 0 

CAPÍTOL 4 - TRANSF. I SUBVENC. 3.585.370 3.512.624 3.467.114 
  NO CONDICIONADES (brut) 2.956.774 3.025.101 3.230.163 
  RETENCIONS PIE NEGATIVES -39.997 -39.997 -39.997 
  FINALISTES SERVEIS (AA.PP.) 668.593 527.520 276.9448 
  FINALISTES SERVEIS (RESTA) 0 0 0 

CAPÍTOL 5 - ING. PATRIMONIALS 248.528 101.689 98.360 
  DERIVATS DE SERVEIS 222.893 77.790 74.367 
  FINALISTES A INVERSIONS 0 0 0 
  ALTRES 25.635 23.899 23.899 

CAPÍTOL 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS 1.100 0 0 
CAPÍTOL 7 - SUBVENCIONS DE CAP. 317.774 0 0 

  PROCEDENTS D'AA.PP. 317.774 0 0 
  ALTRES 0 0 0 

CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 0 0 0 
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 0 0 0 

  PER INVERSIONS 0 0 0 
  PER SANEJAMENT 0 0 0 

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 13.497.908 12.613.577 12.535.506 

  CONCEPTE 2.013 2.014 2.015 
CAPÍTOL 1 - DESPESA DE PERSONAL 4.826.968 5.015.219 4.992.651 
CAPÍTOL 2 - DESPESES GENERALS 4.325.758 4.800.690 4.480.034 
CAPÍTOL 3 - DESPESA FINANCERA 407.852 398.119 335.956 

  
PER DEUTE A CURT I LLARG 
TER. 365.692 355.959 293.796 

  ALTRES 42.160 42.160 42.160 
CAPÍTOL 4 - SUBVENCIONS I TRF. 417.881 502.293 385.510 
CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 433.156  714.853  579.117  
CAPÍTOL 7 - SUBVENCIONS DE CAP. 0 0 0 
CAPÍTOL 8 - COMPRA D'ACTIUS FIN. 0 0 0 

  SOCIETATS EN PÈRDUES 0 0 0 
  ALTRES 0 0 0 

CAPÍTOL 9 - RETORN DE PASSIUS FIN. 1.454.799 1.670.083 1.498.500 
  AMORTITZACIÓ PREVISTA 1.454.799 1.670.083 1.048.500 
  AMORTITZACIÓ EXCEPCIONAL 0 0 450.000 

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 11.866.414  13.101.257  12.271.768  
 
D’aquests imports, els següents imports suposen operacions creuades entre les entitats 
del grup: 
 

  INGRESSOS   2.013  2.014 2.015 
CAPÍTOL 3 - TAXES I PREUS PÚBLICS 7.259  14.375  7.000  
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  PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 7.259  14.375  7.000  
CAPÍTOL 4 - TRANSF. I SUBVENC. 98.000  105.737  123.392  
  FINALISTES SERVEIS (AA.PP.) 98.000  105.737  123.392  
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 105.259  120.112  130.392  
            

  CONCEPTE   2.013  2.014 2.015 
CAPÍTOL 1 - DESPESA DE PERSONAL 62.558  65.928  67.217  
CAPÍTOL 2 - DESPESES GENERALS 42.505  47.574  62.825  
CAPÍTOL 3 - DESPESA FINANCERA 245  367  350  
  ALTRES   245  367  350  
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 105.308  113.868  130.392  

 
4.2 Superàvit estructural i solvència 
 
L’equilibri d’operacions corrents, en termes consolidats del grup municipal, d’acord amb 
la previsions efectuades seria: 
 
 
CAPACITAT DE SERVEIS 2013 2014 2015 
FINANÇAMENT BÀSIC ESTABLE 8.920.335  8.952.054  9.161.383  
RETORNS ENDEUTAMENT   1.476.172  1.648.710  1.048.500  
  Deute llarg termini vigent 1.476.172  1.648.710  1.048.500  
  Operacions de Sanejament   0  0  
  Ajust per refinançaments   0  0  

  
Noves operacions 
inversions   0  0  

INTERESSOS     365.692  355.959  293.796 
  Deute llarg termini vigent   355.959  293.796  
  Operacions de Sanejament   0  0  
  Ajust per refinançaments   0  0  

  
Noves operacions 
inversions   0  0  

  Deute curt termini      0  0  
  Deute implícit a curt termini   0  0  
  Deute implícit a llarg termini   0  0  
ALTRES DESPESES FINANCERES 42.160  42.160 42.160  
  Evolució     0,00% 0,00% 
  Mesures     0  0  
AJUST DE NO EXECUCIÓ / RTATS EX. 
TANC. -728.644 -191.684  -191.064  
ALTRES AJUSTAMENTS   0 0  0  
CAPACITAT DE SERVEIS   6.307.668 6.713.541  7.585.863  

  
S/ FINANÇAMENT BÀSIC 
ESTABLE 70,7% 75,0% 82,8% 

 
DÈFICIT DE SERVEIS         
DESPESA DE SERVEIS   9.961.697  9.918.332  9.858.195  
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INGRESSOS DE SERVEIS   3.983.770  3.393.003  3.090.781  
DÈFICIT     5.977.927  6525.329  6.767.414  
  S/ FINANÇAMENT BÀSIC ESTABLE 67,0% 72,9% 73,9% 
            

          
SUPERÀVIT ESTRUCTURAL 329.741  188.213  818.449  
  S/ FINANÇAMENT BÀSIC ESTABLE 3,7% 2,1% 8,9% 

 
I pel que fa a la posició de solvència, en termes consolidats del grup municipal, d’acord 
amb la previsions efectuades, seria: 
 

FONS DE MANIOBRA 2.013 2.014 2.015 
FONS DE MANIOBRA ANTERIOR 50.915  271.892  201.715  
SUPERÀVIT ESTRUCTURAL 329.741  188.213  818.449  
INGRESSOS NO CONSOLIDATS 275.887  276.868  283.342  
VARIACIÓ PER INVERSIONS -300.251  -535.257  -1.019.117  
OPERACIONS DE SANEJAMENT 0  0  0  
ALTRES      -84.399     
FONS DE MANIOBRA FINAL 271.892  201.715  284.389  
    2,11% 1,64% 2,32% 
            
FONS DE MANIOBRA OBJECTIU 1.935.472  1.850.506  1.837.825  
EXCÈS DE SOLVÈNCIA -1.663.580  -1.648.791  -1.553.436  
DEUTE A CURT TERMINI 0 0  0  
DÈFICIT DE FINANÇAMENT A C.T. 1.660.000  1.640.000  1.550.000  
LÍMIT OPERACIONS A C.T.   3.870.944  3.701.013  

 
4.3 Controls de l’estabilitat 
 
El triple control derivat de la llei orgànica 2/2012, en termes consolidats, i d’acord amb les 
previsions anteriors, registrarien els següents valors: 
 
 

CAPACITAT / NECESSITAT DE 
FINANÇAMENT 2.013 2.014 2.015 

Entitat Pral MCC 2.295.789 1.604.155 1.614.171 
OOAA MCC 0 0 0 

 2.295.789 1.604.155 1.614.171 

MARGE REGLA DE LA DESPESA 2.013 2.014 2.015 
Entitat Pral MCC   -540.801  173.285 
OOAA MCC   0 0 
    -540.801  173.285 

DEUTE PÚBLIC SEC 95 2.013 2.014 2.015 
Endeutament als efectes de Tutela 11.458.493 9.809.783 8.311.283 
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Altres deutes 562.777 522.780 482.783 
Saldo final 12.021.269 10.332.562 8.794.066 
Ràtio Deute Públic 93,20% 83,80% 71,80% 

Variació endeutament net -1.516.168 -1.688.707 -
1.538.497 

       
POSICIÓ FINANCERA NETA 2.013 2.014 2.015 
Endeutament als efectes de Tutela 11.458.493 9.809.783 8.311.283 
Altres deutes 562.777 522.780 482.783 
Fons de Maniobra 271.892 201.715 284.389 
Posició financera neta 11.749.377 10.130.847  8.509.677 

Sobre ingressos corrents 91,10% 82,1% 69,5% 
“ 
TRAMITACIÓ  
 
 El present Pla Econòmic-Financer haurà d’ésser aprovat pel Ple de l'Ajuntament. 
 Un cop aprovat haurà de trametre’s copia del Pla econòmic financer per al seu 

seguiment a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya, de conformitat a l’article 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  

 Igualment haurà d’ésser exposat, a efectes informatius, el Pla econòmic financer al 
públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i remetre’l al 
Ministeri d’Hisenda  i d’Administracions Publiques per al seu coneixement i efectes 
oportuns, a tenor de l’art. 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril.  

 Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El no assoliment de l’objectiu d'estabilitat pressupostària i d'incompliment de la 
regla de la despesa implica, de conformitat amb els articles 21 de la LO 2/2012, de 27 
d’abril, article 22 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 (TRLRHL) i l’art. 9 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, l’elaboració en el termini de tres mesos següents a 
l’aprovació del Pressupost en situació de desequilibri, d’un Pla Econòmic Financer que 
permeti en un any el compliment dels objectius i de la regla de la despesa, amb el 
contingut i abast previst a l’art. 21 de la LO 2/2012.  
 
L’expedient per a l’aprovació d’aquest Pla inclou els formularis normalitzats del 
Departament d’Economia i Coneixement, PR.O, PR.1, PR.1.2, informe d’intervenció i 
memòria d’alcaldia, els quals són sotmesos al Ple per a la seva aprovació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 21.3, 22 i 23 del R.D. 1463/2007 i articles 9 i 10 de I’ Ordre 
ECF/138/2007. 
 
Segon.- Pel que respecta a la tramitació d’aquest Pla caldrà seguir el procediment 
establert a l’art. 23 de la LO 2/2012 i l’art. 9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre. 

 
Aquests plans s’han de presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de 
l’incompliment. L’òrgan competent, el Ple, disposa de dos mesos com a màxim, des de 
la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de 
l’incompliment, per la posada en marxa del Pla (art. 23 de la normativa de referència). 
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L’article 23 de la LO 2/2012, i l’art. 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostaria 
disposa que el Pla econòmic financer aprovat pel Ple de la corporació s’inserirà a 
efectes exclusivament informatius al butlletí informatiu de la corporació, si en tingués i 
també al Butlletí Oficial de la Província. També a efectes exclusivament informatius 
una copia del Pla es trobarà a disposició del públic des de la seva aprovació pel Ple i 
fins a la finalització del seu període de vigència. 
 
El Pla serà remes a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya, el qual 
serà responsable del seu seguiment. La Comunitat autònoma haurà de remetre 
informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques d’aquests plans i dels 
resultats del seguiment que efectuí sobre els plans. 
 
El Pla econòmic i financer es remetrà per al seu coneixement a la Comissió Nacional 
d’Administració Local i el Ministeri d’Hisenda en donarà la publicitat escaient. 
 
El seguiment de l’execució del Pla econòmic financer es realitzarà de conformitat amb 
el que disposa l’art. 24 de la LO 2/2012, i l’art. 9 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 
d’octubre. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i 
Esports, s’acorda per tretze 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 i Espàrrech, Sílvia 
Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira, Víctor Cerveto Hernández, Toni Romero Carbonell i 
Manel Almellones Conesa, i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla econòmic financer que aconsegueix el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa en el termini màxim 
d’un any, detall del qual figura a l’annex. 
 
SEGON.- Trametre copia del Pla econòmic financer per al seu seguiment a la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat a l’article 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
TERCER.- Exposar, a efectes informatius, el Pla econòmic financer al públic 
mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i remetre’l al Ministeri 
d’Hisenda  i d’Administracions Publiques per al seu coneixement i efectes oportuns, a 
tenor de l’art. 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril. 
 
QUART.- Delegar a l’alcalde per a la signatura i gestions necessàries per a 
l’executivitat del present acord. 
 
CINQUÈ.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest expedient al Departament d’Intervenció. 
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El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que la normativa actual estableix que una entitat local, per poder aprovar el 
pressupost sense el compliment de la regla de la despesa, haurà de fer un Pla 
Econòmic Financer que permeti, en el terminid’un any, el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària de deute quant a la regla de la despesa. El pressupost de 
l’any 2014 es trobava en aquesta situació, ja que es va considerar prioritzar inversions 
necessàries per al municipi, amb l’autorització del romanent positiu que es generava al 
pressupost. Conseqüentment, es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’elaboració 
del Pla Econòmic Financer per al període 2014-2015. Aquest Pla preveu una 
amortització excepcional de deute bancari que situa l’endeutament en el 69,5% sobre 
els ingressos corrents i no preveu cap increment dels impostos municipals. L’informe, 
que va ser lliurat a l’Ajuntament en data 17 de març, estableix que el pressupost del 
2015 aconsegueix els objectius d’estabilitat pressupostària sense necessitat de 
mesures addicionals, i en base a aquest pressupost s’elabora el Pla Financer que es 
presenta al Ple per a la seva aprovació. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que la 
regla de la despesa és avantatjosa de cara als ajuntaments, ja que si un any un 
Ajuntament supera la despesa, l’any següent el pressupost d’aquest Ajuntament 
comença en funció de la despesa que ha superat. En el cas de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, aquesta regla de la despesa ha permès que el pressupost tingui una mica més 
de marge per afrontar serveis necessaris. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que 
s’abstindran en aquest punt. Entenen que aquest reajustament s’ha hagut de fer per a 
les despeses d’inversions de l’any 2014, però aquest endeutament que indica l’informe 
dels auditors de la Diputació continua sent superior al previst, teòricament, al Pla de 
Sanejament 2011-2014 que va aprovar aquest govern. En aquella època el govern va 
dir que s’arribaria al 2014 amb el 52% de deute, però, en canvi, s’hi ha arribat amb un 
66%. Malgrat les dades que els fan arribar, no s’ha aconseguit complir ni el segon Pla 
de Sanejament. Això vol dir que econòmicament, l’Ajuntament està per sobre del 
previst uns 13 o 14 punts. 
 
El senyor Gregori explica que el senyor Llovet no està interpretant correctament les 
dades i està fent la sensació que no s’ha acomplert el Pla de Sanejament i això no és 
pas així, ja que el Pla de Sanejament sí que s’ha acomplert. No es tracta d’ajuts, sinó 
que es tracta del fet que en el pressupost normal es generava un romanent que 
consideraven excessiu i com que ja es complia el Pla de Sanejament, es va decidir fer 
inversions amb aquest romanent necessàries per al municipi. I això va comportar que 
s’hagués de fer aquest Pla Econòmic Financer. 
 
El senyor Llovet vol aclarir que el Pla de Sanejament que es va presentar fa tres anys 
marcava 6.800.000 euros d’endeutament per al 2014 i avui en dia s’està a 8.700.000 
euros. S’havia d’arribar molt per sota del 75% i hores d’ara s’està molt lluny d’aquestes 
dades. Només volia aclarir aquests números. 
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3.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 19/2015 
 
Donat que en el vigent Pressupost municipal, exercici 2015, existeixen despeses que 
no poden demorar-se a l’exercici següent i la previsió pressupostària resulta insuficient 
per a poder-les atendre adequadament. 
 
De conformitat al que disposen  els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s’ha 
d’incoar el corresponent expedient de modificació número 19/2015, de transferència de 
crèdit, corresponent al pressupost de l’any 2015, que s’haurà de finançar mitjançant 
baixes o anul·lacions d’altres partides. 
 
Vistes les Bases d’Execució del pressupost de l’any 2015 aprovat inicialment pel Ple 
de l’Ajuntament en sessió de data 27 de novembre de 2014 i tenint en compte allò que 
disposa l’article 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’informe de l’Interventor Municipal de data 4 de maig de 2015, el qual es transcriu 
a continuació: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE  
LA PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 

 
Incoat per Resolució de l’Alcaldia l’expedient de modificació de crèdit número 19/2015, 
amb destinació a les despeses que hi consten, que es finançaran mitjançant 
transferència de crèdit, presentada per l’alcaldia la proposta de modificació, en 
compliment del que disposen els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i articles 40, 41 
i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, s’emet el present informe:  
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
Els articles 179 i 180 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposen: 
 
“Article 179. Transferències de crèdit: límits formals i competència.  
1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de 
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les.  
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció 
correspon al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de 
personal.  
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit amb 
subjecció al que disposen els apartats anteriors.  
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin 
aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i 
publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la Llei. 
 
Article 180. Transferències de crèdit: límits objectius.  
 
1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents 
limitacions: 
 
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.  
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b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.  
c. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat 
objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.  
 
2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als 
programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran d'aplicació quan es tracti de 
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel 
Ple.” 
 
DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA I DELS RECURSOS 
FINANCERS QUE HAN D’ÉSSER UTILITZATS 
 
2.1. La modificació de crèdit que es planteja, no afecta als crèdits ampliables ni als 
extraordinaris concedits durant l'exercici.  
 
2.2. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o 
transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com 
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats. 
 
2.3. No s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin 
estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
2.4. L’òrgan competent per a l’aprovació de la mateixa es el Ple de l’Ajuntament. 
 
TRAMITACIÓ I APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Segons disposen els articles 180.2 del RDL 02/2005, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 42.1 del Decret 500/1990, de 
20 d’abril, seran d’aplicació les normes sobre aprovació, informació, reclamacions, 
publicitat i recursos contenciós - administratius dels Pressupostos els expedients de 
concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es dir:  
 
3.1. Proposta amb Memòria Justificativa de l’Alcalde - President.  

 
3.2. Informe de la Intervenció.  

 
3.3. Aprovació provisional per part del Ple de l’Ajuntament. 

 
3.4. Exposició al públic durant el termini de 15 dies hàbils, prèvia inserció en el Tauler 
d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província, amb la possibilitat de presentació de 
reclamacions durant l’esmentat període. 

 
3.5. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d’exposició 
pública no es presenta cap reclamació; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini de 
un mes per a resoldre’ls, comptat a partir del dia següent a la finalització del de la 
publicació pública, i les reclamacions es considerant denegades en qualsevol cas, si no 
es resolguessin en el acord de l’aprovació definitiva.  

 
3.6. L’expedient de modificació de crèdit, definitivament aprovat, amb o sense les 
modificacions sobre l’acord de l’aprovació inicial o provisional, serà inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de BCN, i al tauler d’Anuncis de l’Ajuntament.  
  
3.7. De la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit definitivament 
aprovada es remetrà una còpia a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial 
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del Ministeri d’Economia i d’Hisenda a Barcelona. La remissió es realitzarà 
simultàniament a la tramesa al Bolletí Oficial de la Província., a que es refereix l’apartat 
anterior.  

 
3.8.La modificació entrarà en vigor una vegada que s’hagi produït la publicació indicada 
en l’apartat anterior, essent executiva dins del mateix exercici de la seva aprovació.  
  
3.9. Contra l’aprovació definitiva dels crèdits extraordinaris i dels suplements de crèdit 
podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis 
que estableixen les normes de l’esmentada jurisdicció.  
 
CONCLUSIÓ 
 
La proposta de modificació de crèdit número 19/2015 que es descriu a continuació, es 
conforme a la legislació aplicable: 
 

Altes: 

Partida Descripció  Import  
      

12 93400 62300 Maquines pagament automàtic         8.690,00 €  
11 92000 15200 Altres incentius al rendiment         2.456,21 €  
11 92000 16002 Seguretat social            581,87 €  
21 15320 62300 Instal·lació sonda analitzadora nitrats        17.107,00 €  
10 91200 22602 Patrocinis - Canet Rock        15.000,00 €  
52 34000 22602 Patrocinis - Esports         2.000,00 €  
52 34200 63200 Renovació parquet pavelló         2.100,00 €  
52 34200 62300 Inversions instal·lacions esportives         5.900,00 €  
52 34000 63200 Coberta túnel vestidors pavelló         7.000,00 €  
52 34000 21201 Manteniment instal·lació botxes         4.330,00 €  
52 34000 63201 Porta accès Camp de Futbol         2.400,00 €  
52 34000 22706 Estudis i Treballs Tècnics - Assessorament Entitats         2.800,00 €  
33 49100 62600 App Ràdio Canet            363,00 €  
11 92001 62300 Estufes - Jutgat de Pau            289,00 €  
30 43120 62300 Instal·lació de càmeres de vigilància - Mercat         2.050,00 €  
30 43000 62600 Equips de procés d'informació            810,00 €  
31 33000 63200 Balconera Vil.laflora        15.000,00 €  
51 32000 48901 Subvencions CCM - Centre Horitzo -2014         1.800,00 €  
30 43000 62500 Mobiliari Promoció Economica         2.778,00 €  
11 92000 62300 Maquinaria, instal·lacions i utillatge            140,00 €  
41 33700 63200 Paviment masoveria         6.000,00 €  
43 13000 62500 Mobiliari Seguretat Ciutadana         2.662,00 €  
20 15100 60900 Accessos Pàrquing Plaça Universitat        41.961,92 €  

      
  Total Altes    144.219,00 €  

Baixes: 

 Partida Descripció  Import  
      

12 93400 23100 Serveis de recaptació a favor de l'entitat      120.000,00 €  
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52 34000 22609 Activitats culturals i esportives         3.219,00 €  
21 15320 21000 Mant. Infraestruc. I bens naturals        21.000,00 €  

      
  Total Baixes    144.219,00 €  

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i 
Esports, s’acorda per tretze 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 i Espàrrech, Sílvia 
Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira, Víctor Cerveto Hernández, Toni Romero Carbonell i 
Manel Almellones Conesa, i quatre abstencions dels regidors Blanca Arbell Brugarola, 
Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer i Coia Tenas Martínez: 
 
PRIMER.- Aprovar l'esmentat expedient de transferència de crèdit número 19/2015, 
finançada amb baixes d’altres partides del pressupost de despeses: 

 
Altes: 

Partida Descripció  Import  
      

12 93400 62300 Maquines pagament automàtic         8.690,00 €  
11 92000 15200 Altres incentius al rendiment         2.456,21 €  
11 92000 16002 Seguretat social            581,87 €  
21 15320 62300 Instal·lació sonda analitzadora nitrats        17.107,00 €  
10 91200 22602 Patrocinis - Canet Rock        15.000,00 €  
52 34000 22602 Patrocinis - Esports         2.000,00 €  
52 34200 63200 Renovació parquet pavelló         2.100,00 €  
52 34200 62300 Inversions instal·lacions esportives         5.900,00 €  
52 34000 63200 Coberta túnel vestidors pavelló         7.000,00 €  
52 34000 21201 Manteniment instal·lació botxes         4.330,00 €  
52 34000 63201 Porta accès Camp de Futbol         2.400,00 €  
52 34000 22706 Estudis i Treballs Tècnics - Assessorament Entitats         2.800,00 €  
33 49100 62600 App Ràdio Canet            363,00 €  
11 92001 62300 Estufes - Jutgat de Pau            289,00 €  
30 43120 62300 Instal·lació de càmeres de vigilància - Mercat         2.050,00 €  
30 43000 62600 Equips de procés d'informació            810,00 €  
31 33000 63200 Balconera Vil.laflora        15.000,00 €  
51 32000 48901 Subvencions CCM - Centre Horitzo -2014         1.800,00 €  
30 43000 62500 Mobiliari Promoció Economica         2.778,00 €  
11 92000 62300 Maquinaria, instal·lacions i utillatge            140,00 €  
41 33700 63200 Paviment masoveria         6.000,00 €  
43 13000 62500 Mobiliari Seguretat Ciutadana         2.662,00 €  
20 15100 60900 Accessos Pàrquing Plaça Universitat        41.961,92 €  

      
  Total Altes    144.219,00 €  
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Baixes: 

 Partida Descripció  Import  
      

12 93400 23100 Serveis de recaptació a favor de l'entitat      120.000,00 €  
52 34000 22609 Activitats culturals i esportives         3.219,00 €  
21 15320 21000 Mant. Infraestruc. I bens naturals        21.000,00 €  

      
  Total Baixes    144.219,00 €  

 
SEGON.- Que l’expedient de transferència de crèditnúm. 19/2015 que s’aprova sigui 
exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple, en compliment del que 
disposen els articles 179.2 en relació amb l’article 169.1 del RDL 02/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
l’article 42.1 en relació amb l’article 20.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril.  
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, es mantindrà l'acord, en cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- Aquest expedient una vegada aprovar en ferm, es deurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica. 
 
CINQUÈ.- Restant el Pressupost General vigent, any 2015, resumit per capítols com 
segueix amb les incorporacions que s’han assenyalat en el punt primer:  
 

 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que la modificació que es passa a aprovació del Ple és la que se’ls ha lliurat en 
última instància en paper i que per una qüestió formal no es va poder aprovar per la 
Junta Assessora de dilluns passat. El senyor Gregori explica que dins el pla d’ajust de 
les administracions locals de la Diputació de Barcelona s’eximeix els ajuntaments, per 
a l’any 2015, del pagament de la quota per als serveis de l’Organisme de Gestió 

Capítol Denominació Pressupost Modificacions Pressupost
ingressos Inicial Exercici Augment Disminució Definitiu

1 Impostos directes 6.210.364,00 € 6.210.364,00 €
2 Impostos indirectes 20.000,00 € 20.000,00 €
3 Taxes i altres ingressos 2.739.476,00 € 2.739.476,00 €
4 Transferències corrents 3.467.024,00 € 145.941,37 € 3.612.965,37 €
5 Ingressos Patrimonials 98.300,00 € 98.300,00 €
7 Transferència Capital 0,00 € 340.079,62 € 340.079,62 €
9 Passius Financers 0,00 € 0,00 €

Total Ingressos 12.535.164,00 € 486.020,99 € 0,00 € 0,00 € 13.021.184,99 €
Despeses

1 Despeses de personal 4.988.210,00 € 3.038,08 € 4.991.248,08 €
2 Despeses béns corrents i serveis 4.451.880,00 € 116.208,32 € 24.130,00 € 144.219,00 € 4.447.999,32 €
3 Despeses financeres 286.400,00 € 286.400,00 €
4 Transferències corrents 386.072,00 € 6.173,64 € 1.800,00 € 394.045,64 €
6 Inversions Reals 778.866,00 € 363.639,03 € 115.250,92 € 1.257.755,95 €
7 Transferència Capital 0,00 € 0,00 €
8 Actius Financer 0,00 € 0,00 €
9 Passius Financers 1.498.500,00 € 1.498.500,00 €

Totals despeses 12.389.928,00 € 486.020,99 € 144.219,00 € 144.219,00 € 12.875.948,99 €
Diferència 145.236,00 € 145.236,00 €

Modificació 19/2015
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Tributària. Aquesta resolució té un impacte positiu en els comptes municipals de l’ordre 
d’uns 120.000 euros. Així, doncs, creuen oportú proposar al Ple la distribució d’aquest 
import en inversions i despeses que en el seu moment no es van poder dotar per la 
limitació del pressupost o bé distribuir-lo entre necessitats que han sorgit en la gestió 
del dia a dia. Entenen que és urgent dur a terme l’adequació dels accessos del 
pàrquing de la plaça Universitat, no tan sols per als usuaris, sinó també per a tots els 
ciutadans que gaudeixen d’aquestes instal·lacions que ofereix aquesta plaça. També 
creuen que és necessària la inversió als equipaments de Vil·la Flora, unes 
instal·lacions amb un manteniment deficitari des de fa molts anys a causa de les 
limitacions pressupostàries. També és interessant per als ciutadans la inversió a una 
instal·lació analitzadora de nitrats, per poder aprofitar l’aigua dels pous municipals i 
donar compliment a la normativa vigent. Aquesta és una necessitat que ha sorgit a 
partir de la reunió de la Comissió de Seguiment del Contracte per al Servei de 
subministrament d’Aigua Potable al Municipi que va tenir lloc el 17 d’abril i requereix 
una realització immediata de la inversió, és a dir, no hi ha marge de temps per poder 
aprovar-la en un ple posterior. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquesta modificació ve donada per la condonació, per part de la Diputació, del servei 
de recaptació, la qual cosa és una bona notícia, ja que permet invertir aquests diners 
en instal·lacions o en projectes que no s’havien pogut fer abans per manca de 
pressupost. El seu grup no hi veucap inconvenient i consideren que els projectes on 
van a parar aquests diners són necessaris. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
seu grup considera que les inversions que es proposen en aquesta modificació són 
necessàries. Aquesta modificació, però, sí que té un punt d’extraordinària, perquè no 
es tracta d’una modificació que traspassa diners d’una partida a una altra, sinó que hi 
ha un increment de diners que ve de la condonació de la Diputació. El senyor Gregori 
ha comentat que era oportú fer-ho ara, perquè no hi haurà un proper ple per poder 
aprovar-ho. Ella considera, però, que han aprofitat l’oportunitat política, ja que es 
podrien haver esperat al proper govern. Dit això, el seu grup municipal considera que 
les inversions proposades són necessàries i, per tant, hi votaran a favor. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que 
continuaran en la mateixa línia que fins ara i és que d’un pressupost que no van 
aprovar tampoc n’aprovaran les esmenes, malgrat que en aquest cas en concret sí 
que agrairan a l’equip de govern algunes de les inversions que es fan perquè creuen 
que són absolutament necessàries, com les esportives o la sonda analitzadora dels 
nitrats, per intentar recuperar els pous de Canet i així, no només dependre de la 
Tordera. és bo buscar una alternativa de proximitat per tenir una autosuficiència que 
durant anys no s'ha tingut. 
 
4.- APROVACIÓ ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS RELATIU A 
L’EXERCICIS 2014 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar durant l’any 2011 es va adherir al programa de 
gestió patrimonial que va oferir per la Diputació de Barcelona per tal d’actualitzar la 
base de dades de l’Inventari municipal de béns. 
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Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de 
l’Inventari Municipal de Béns,  per tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, 
els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100  a 118 del 
Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat per RDL 
781/1986, de 18 d’abril (TRRL);  articles 32 a 35 de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, 
del patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 17 a 35 del 
Reglamento de Bienes de las EntidadesLocales, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de 
juny (RBEL) i, respecte de l’inventari dels organismes autònoms, l’article 204.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 
13 de juny (ROAS), així com l’informe emès pel secretari de la corporació, de 
conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2014, el qual queda fixat en 37.828.008,12 € de la 
següent manera: 
 

 
 

 
 

 
 

AJUNTAMENT DE CANET:

Descripció
Valor Brut
Comptable Dotació Fons Amortització Valor Net Comptable Import Líquid Total

LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL 49.715.058,22 €            692.926,95 €                  9.913.758,11 €               39.801.300,11 €            39.801.300,11 €            
LLIBRE B: PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÓL 5.631.730,43 €               -  €                                 -  €                                 5.631.730,43 €               600.775,20 €                  6.232.505,63 €               
LLIBRE C: PATRIMONI HISTÒRIC - ARTÍSTIC 531.911,43 €                  531.911,43 €                  531.911,43 €                  

TOTAL 55.878.700,08 €            692.926,95 €                  9.913.758,11 €               45.964.941,97 €            600.775,20 €                  46.565.717,17 €            

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET:

Descripció
Valor Brut
Comptable Dotació Fons Amortització Valor Net Comptable Import Líquid Total

LLIBRE A: BÉNS, DRETS I OBLIGACIONS DE L'ENS LOCAL 37.930,89 €                     1.027,17 €                       36.129,90 €                     1.800,99 €                       -  €                                 1.800,99 €                       

TOTAL 37.930,89 €                     1.027,17 €                       36.129,90 €                     1.800,99 €                       -  €                                 1.800,99 €                       

Descripció Import

CESPA, SA 30.593,66
EROSKI CONSUM, SCV 534.669,03
BBVA-BCN  PRESTEC 40744-1400.000,- 500.000,00
BSCH  PRESTEC 891.062Eur. OBRES PLA SAN. 9921 111.382,96
DIPUTACIO DE BARCELONA - PRESTEC125.000,- CUARTEL 25.000,00
CAIXA CRÈDIT LOCAL DIBA- 125.000,-¿ CARRERS 2007 50.000,00
INSTITUT CATALA DE FIANCES 571.200¿ ODEON 366.916,58
BANC DE SABADELL NUM. PRESTEC 80728005336-HALLI SL 234.125,36
BANC SABADELL ATLANTIC, PRESTEC 9583-2.218.000 2.025.719,60
CAJA MADRID - PRESTEC 1192298635 - 788.909,-¿ 702.978,40
CAIXA CATALUNYA- PRESTEC NUM.04033- 1.693.000.- 1.354.400,00
CAIXA PENEDÈS, PRESTÉC 552.000,- ¿ NUM.00001512 364.165,75
CAIXABANK, PRESTEC ICO RD4/2012-NUM. 54422 1.947.129,00
REFINANÇAMENT DEUTE PIE 2008-2009 492.429,70

8.739.510,04 €               
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SEGON.- Remetre una còpia de les rectificacions de l’inventari anteriorment 
aprovades, autoritzades per la Secretària de la Corporació i amb el vistiplau de 
l’Alcalde, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.  
 
5.- DESESTIMACIÓ RECURS I AL·LEGACIONS INTERPOSADES PER 
INVERMERCURY, SL I AMPLIACIÓ CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 29 de gener de 2015, va prendre 
els acords següents: 
 

PRIMER.- Desestimar la petició d’inici d’un expedient d’interpretació del contracte doncs 
la concessionària no argumenta on es troba la controvèrsia entre la seva interpretació i la 
de l’Ajuntament, en relació a les 16 clàusules del PCAP i 12 del contracte.  
 
SEGON.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Invermercury, SL, pel 
que fa a l’import fixat en la venda de places, pel fet que un cop analitzades les 
al·legacions formulades pel concessionari s’ha constatat que l’import de transmissió 
s’ajusta al fixat al PCAP. 
 
TERCER.- Atorgar novament a la concessionària un termini de 15 dies hàbils per tal que 
procedeixi a esmenar totes les deficiències exposades en aquest acord amb 
l’advertiment que en cas contrari s’imposaran les corresponents sancions de conformitat 
allò establert en el PCAP. 
 
QUART.- Aprovar la proposta de resolució del contracte subscrit en data 28 d’abril de 
2005 amb Invermercury, SL, per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani 
a la riera Gavarra, núm. 4-14, de canet de Mar, en els termes següents: 

 
a) Declarar resolt el contracte subscrit en data 28 d’abril de 2005 amb Invermercury, 

SL, per a la construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 
núm. 4-14, de Canet de Mar, per incompliment culpable del contractista.  
 

b) Incautar la garantia dipositada a la Tresoreria municipal en el ben entès que els 
motius de resolució són imputables al contractista. 
 

c) Aprovar la liquidació provisional del contracte, d’acord amb el que figura en l’acord 
Plenari de data 25 de setembre, actualitzat a data d’avui, per import de 875.708,23 
€. Del citat import s’haurà de descomptar l’import de 263.440,73 €, en virtut de 
l’estimació feta dels costos necessaris per a la reparació de les deficiències de 
l’aparcament subterrani, i 441.431,70 € del deute que actualment manté la 
concessionària amb l’Ajuntament. 

 
CINQUÈ.- Trametre l’expedient de contractació de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la riera Gavarra, 4-14, de Canet de 
Mar, a la Comissió Jurídica Assessora per tal que emeti el preceptiu informe, suspenent 

Descripció Import

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (Valor Net Comptable) 46.565.717,17 €         
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR (Préstecs termini superior a 1 any) 8.739.510,04 €-           
ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO CANET 1.800,99 €                   

TOTAL 37.828.008,12 €         
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el termini de resolució del present contracte mentre i tant no recaigui informe de la 
Comissió Jurídica Assessora. 
 
SISÈ.- Contra la proposta de resolució, continguda en el punt dispositiu quart, com a acte 
de tràmit no qualificat, es podran interposar al·legacions durant el termini d’audiència de 
10 dies naturals que circumscriu l’article 109.1.a) RGLCAP, a partir del següent a aquell 
en què se’ls notifiqui el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 

 
Atès que en data 12 de març de 2015, Invermercury, SL ha presentat un recurs de 
reposició contra la desestimació de l’inici de l’expedient d’interpretació del contracte i 
contra la tramesa a la Comissió Jurídica Assessora, així com al·legacions a 
l’atorgament de 15 dies per esmenar les deficiències detectades i a la proposta de 
resolució del contracte. 
 
Atès que al·lega la recurrent que no s’ha seguit la tramitació legalment establerta per 
als expedients d’interpretació de contractes, però per seguir la tramitació en primer lloc 
cal iniciar-lo, i com ja es va indicar en l’acord pres per aquest Ple, en sessió de data 29 
de gener de 2015, no és possible iniciar aquest expedient quan encara no s’ha posat 
de manifest en què s'ha produït la controvèrsia. Es limita la recurrent a enunciar un 
reguitzell de clàusules sobre les quals, segons ella, existeix una controvèrsia 
interpretativa amb l’Ajuntament, però és que aquest Ajuntament no té coneixement de 
en què consisteix aquesta controvèrsia, i en el nou escrit presentat, segueix sense 
explicar-se on existeix la controvèrsia i quins són els diferents punts de vista.  

 
Pel que fa a la tramesa de l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora, considera la 
recurrent que no es pot efectuar perquè hi ha una demanda interposada al jutjat 
contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona, no obstant, aquest Ajuntament no té 
constància que s’hagi suspès la tramitació d’aquest expedient per part del Jutjat que 
coneix la causa, per tant, cal seguir la tramitació establerta a la normativa contractual 
que preveu que, quan en la resolució d’un contracte hi hagi oposició del contractista, 
l’expedient es sotmeti a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.  

 
Vist les al·legacions presentades contra el termini atorgat pel ple de la Corporació per 
tal que la recurrent pogués esmenar totes les deficiències en el compliment de 
contracte detectades per l’Administració i donat que no afegeix cap element nou al que 
ja havia al·legat en els seus anteriors escrits, cal remetre’s al que ja es va dir en 
l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 de gener de 2015. 

 
Pel que fa a les al·legacions presentades contra l’aprovació de la resolució del 
contracte, tampoc aporta la recurrent cap argumentació diferent a l’aportada en els 
seus anteriors escrits, per tant, cal remetre’s al que ja es va dir en l’acord pres pel Ple 
de la Corporació en sessió de data 29 de gener de 2015. 
 
Per últim cal posar de manifest que s’ha tingut coneixement que la mercantil 
Invermercury, SL, es troba en procés de liquidació. Aquesta circumstància fa que 
s’estigui davant d’una nova causa de resolució contractual per incompliment del 
contractista, doncs l’art. 111 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCAP), disposa que 
són causes de resolució del contracte tant l’extinció de la personalitat jurídica de la 
societat contractista com la declaració de concurs o d’insolvència en qualsevol altra 
procediment. És per això que cal ampliar l’expedient de resolució del contracte davant 
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una nova causa de resolució imputable a la contractista, prevista a l’article 111 del 
TRLCAP. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Desestimar els recurs i al·legacions presentades per Invermercury, SL, en 
data 12/03/15, en base a les argumentacions exposades en el part expositiva del 
present acord. 
 
SEGON.- Ampliar l’expedient de resolució contractual incoat en data 31/07/14, amb 
una nova causa de resolució contractual imputable a la contractista, en trobar-se 
aquesta en procés de liquidació. 
 
TERCER.- Que es trameti el present acord a la Comissió Jurídica Assessora, per tal 
que s’incorpori a l’expedient que ha de ser objecte de dictamen. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que en data 12 de març de 2015, Invermercury, SL, empresa concessionària 
del servei de pàrquing municipal, ha presentat un recurs de reposició contra la 
desestimació d’inici de l’expedient de resolució del contracte i contra la tramesa de 
l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora, al·legant que no s’ha seguit la tramitació 
legalment establerta. Aquest escrit no afegeix cap element nou dels que havia introduït 
en els escrits anteriors. A més a més, s’ha tingut coneixement, quan s’ha requerita 
l’empresa una informació per a la fiscalització del contracte, que la mercantil 
Invermercury, SL es troba en procés de liquidació, circumstància que fa que s’estigui 
davant d’una nova causa de resolució contractual per incompliment del contractista. 
Per tant, el que es proposa al Ple és, com a primer punt, la desestimació de les 
al·legacions i, en segon lloc, l’ampliació de l’expedient de resolució contractual 
imputable al contractista per trobar-se aquest en procés de dissolució. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que, a 
més a més dels motius que hi havia per iniciar l’expedient de resolució, s’hi afegeix 
que la mercantil està en procés de dissolució. Considera que és necessari aquest inici 
de resolució del contracte, sobretot perquè el servei millori. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
amb aquesta aprovació es fa un pas més per resoldre el contracte com més aviat 
millor, tot i que serà un procés llarg. Han estat molts anys d’incompliments, ara s’hi 
afegeix aquest motiu. Consideren que cal unitat en aquest assumpte i, per tant, el seu 
vot serà favorable. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que des 
del principi el seu grup municipal sempre ha donat suport a aquest assumpte.Han 
cregut que feia falta recuperar el pàrquing, perquè aquesta empresa estava incomplint 
el contracte en molts punts i haver trobat que l’empresa està en procés de liquidació 
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encara dóna més arguments a l’Ajuntament per resoldre el contracte.Tot i així saben 
que serà un procés molt llarg. 
 
El senyor alcalde agraeix la unanimitat que hi ha hagut en aquest assumpte des del 
primer dia que es va plantejar, per defensar els interessos de molts veïns de Canet, als 
quals també els agraeix el seu suport. 
 
El senyor alcalde explica que els pròxims quatre punts de l’ordre del dia parlen de 
l’escola bressol municipal i comenta que si tots els membres del Ple municipal hi estan 
d’acord, es podrien tractar els punts números 6 i 7 junts i després els punts 8 i 9 també 
junts. Tothom hi està d’acord i, per tant, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
6.-APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL EL PALAUET DEL CURS 2012-2013 
 
Atès que en data 7 de juliol de 2008, es va procedir a la formalització del contracte per 
a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys 2008-2013. 
 
Vist el compte d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponent 
al curs escolar 2012-20132, presentat per l’empresa concessionària Suara Serveis 
SCCL, en data 14 de novembre de 2014, de conformitat amb 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 2012-2013 de l’escola bressol El 
Palauet, per a la fiscalització dels comptes segons allò que la clàusula 7.2 del plec, 
mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 380/2014 de 24 de març a l’empresa Efial 
Consultoria, SL.  
 
Atès que en data 9 de març de 2015 núm. de registre 1615/2015 l’empresa Efial 
Consultoria, SL ha presentat l’informe corresponent  ha presentat a la revisió del 
compte d’explotació del curs 2012-2013 de l’Escoa Bressol Municipal El Palauet, amb 
les conclusions següents: 
 
“ 

1. D’acord amb la revisió dels estats comptables de la gestió del serveis de l’Escola 
Bressol “El Palauet” corresponents al curs 2012-2013, el resultat es situaria al voltant 
dels 2 mil euros positius, d’acord amb el següent detall: 
 

 
COMPTE DE 
RESULTATS 

 
2012-2013 

 
AJUSTAMENTS 

 
2012-2013 
AJUSTAT 

 
INGRESSOS 

 
489.198,00 

 
104.359,10 

 
593.557,10 

 
DESPESES 

 
612.471,00 

 
-21.243,45 

 
591.227,55 

 
RESULTAT 

 
-
123.273,00 

 
125.602,55 

 
2.329,55 
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El detall dels ajustaments proposats corresponent a la gestió del curs 2012-2013 de 
l’escola bressol “El Palauet” són els que es detallen a continuació: 
 
 

 
PROPOSTA  AJUSTOS 

 
SUARA 

 
INGRESSOS AJUNTAMENT 

 
104.359,10 

 
MANTENIMENT  

 
    1.420,97 

 
ASSEGURANCES 

 
    3.100,00 

 
SUBMINISTRAMENTS 

 
    3.614,74 

 
MATERIAL I EQUIPAMENT 

 
       625,24 

 
DESPESES GRAL I BENEFICI INDUSTRIAL 

 
  12.482,50 

 
RESULTAT 

 
125.602,55 

 
S’han detectat desviacions en la comptabilització temporal d’algunes despeses, 
recomanem que en els propers exercicis que es realitzi una correcta imputació de 
despeses dins de l’exercici corresponent, dotant provisions per totes aquelles factures de 
consums pendents de rebre.  
 
S’han detectat diferències en el càlcul del benefici industrial, principalment pel que fa a 
l’import rebut per l’Ajuntament corresponent a l’aportació de la Generalitat per l’Escola  
Bressol pel curs 2012-2013 
 
2. No ha estat possible comprovar la integritat dels ingressos en concepte d’hores 
extres    reals i menús i berenars servits per part de l’escola bressol, atès que no existien 
els circuits de control intern que permetin aquesta verificació.  
 
3. L’import total de la despesa de personal (educadors i els monitors), s’ha registrat 
com a despesa de l’escola bressol, sense haver-la segregat entre el cost del personals 
directament imputable a l’escola bressol i l’imputable al menjador. 
 
Per tal de considerar els dos comptes d’explotació de forma individualitzada, caldria 
traspassar de l’escola al menjador l’import corresponent al cost dels monitors de 
menjador empleats durant la franja horària de 12 a 15h, actualment registrat 
conjuntament amb el cost de la resta d’educadors de l’escola. 
 
No s’ha pogut comprovar la correcta aplicació del conveni col·lectiu aplicable al sector. 
 
4. L’empresa “Garbet, SCCL” ha facturat durant l’exercici 2012-2013 en concepte de 
reparació i conservació d’edificis, instal·lacions i productes de neteja i per la compra de 
material fungible un import de 21.068,61 euros. Atès que aquesta empresa  pertany al 
mateix grup empresarials que SUARA, caldria verificar que els preus de transferència 
corresponent a preus de mercat, verificació que queda fora de l’objecte del present 
treball. “ 

 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia 259/2015, de 10 de març es va donar trasllat a 
l’empresa concessionària de l’informe emès i es va obrir un tràmit d’audiència prèvia. 
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Atès que en data 14 d’abril de 2015 l’empresa Suara Serveis, SCCL va presentar  
escrit d’al·legacions al decret 259/2015, registre d’entrada núm. 2476, en el qual 
exposa: 
 

“Atès a la nostra revisió dels ajustos proposats per la compte d’explotació del curs 2012-
2013 de l’Escola Bressol Municipal El Palauet, amb les conclusions següents: 
 
- D’acord amb la revisió dels estats de comptes i la proposta d’ajustos que es desprèn 
de l’informe d’auditoria per la gestió dels serveis de l’Escola Bressol El Palauet, 
corresponent al curs 2012-2013, el resultat es situaria en -5.958,93€ negatius, d’acord al 
següent detall: 
 

 
COMPTE DE 
RESULTATS 

 
2012-2013 

 
AJUSTAMENTS 

 
2012-2013 
AJUSTAT 

 
INGRESSOS 

 
489.198,00 

 
104.359,10 

 
593.557,10 

 
DESPESES 

 
612.471,00 

 
-12.954,97 

 
599.516,03 

 
RESULTAT 

 
-
123.273,00 

 
125.602,55 

 
-5.958,93 

 
El  detall dels ajustaments proposats per Suara, corresponents a la gestió del curs                  
2012-2013 de l’Escola Bressol El Palauet, són els que es detallen a continuació: 
 

 
PROPOSTA  AJUSTOS 

Veure 
apartat de 
l’informe 

 
SUARA 

SUARA 
NOVA 
PROPOSTA 

 
(1) INGRESSOS AJUNTAMENT 

 
4.1.1 

 
104.359,10€ 

 
104.359,10€ 

 
(2) MANTENIMENT  

 
4.3.1 
 

 
    1.420,97€ 

 
   1.420,97€ 

(3) ASSEGURANCES 4.3.2     3.100,00€            --€ 

(4) SUBMINISTRAMENTS 4.3.3     3.614,74€            --€ 

(5) MATERIAL I EQUIPAMENT 4.3.4       625,24€            --€ 

(6) DESPESES GRAL I 
BENEFICI INDUSTRIAL 

4.4   12.482,50€  12.482,50€ 

 
RESULTAT 

  
125.602,55€ 

 
117.314,07€ 

 
(1) D’acord amb els ajustos proposats. 
 
(2) Referent a la despesa del cost dels honoraris d’auditoria, la factura nº65/2013 del 
curs 11-12 per import de 3.448,50€ no estava inclosa en el tancament anterior, ja que no 
es tenia coneixement de la despesa. Per aquest motiu no considerem aplicables aquest 
ajust (+2.500€ l-3.448,50€). 
S’ajusta la fra. Cruixent Edelma per import de 472,47€ (set a des ’13) 
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(3) Aquesta despesa deriva de les obligacions del concessionari, segons plec de 
clàusules d’explotació per a la concessió del servei, clàusula 11 lletra c; i segons consta 
en el document d’aprovació del pressupost curs 12-13, acordat en el Ple municipal del 
25/07/2013. Per aquest motiu no considerem aplicable aquest ajust. 
 
(4) Les despeses de subministraments s’imputen en els tancament econòmics en el 
moment del pagament efectiu de la despesa segons la factura rebuda. Aquestes 
despeses no es poden imputar quan es produeix el subministraments perquè les 
següents situacions: 
- Sub. Elèctric: donat que la titularitat del subministrament és de l'Ajuntament, les 
factures van al seu nom i ell en fa el pagament. Posteriorment aquestes despeses es 
comuniquen a Suara i es compensen mitjançant decret de l’Ajuntament. 
- Sub. Aigua: donat que la titularitat del subministrament es de l’Ajuntament, les 
factures van al seu nom i si bé el pagament el realitza Suara. Posteriorment una còpia 
d’aquestes factures arriba a Suara pel seu registre comptable. 
Com que aquestes situacions provoquen un retard en conèixer l’import de la despesa, les 
mateixes no estan liquidades en els tancament anteriors, sinó en el període en el que es 
té coneixement de la despesa. 
 
(5) Aquestes despeses no s’han liquidat en els tancaments anteriors donat que les 
factures no havien arribat. 
 
(6) D’acord amb els ajustos proposats. 

 
En el mateix escrit Suara Serveis, SCCL, sol·licita l’acceptació de la seva proposta i 
conclou per al curs 2012-2013: 
 
Anul·lació de la factura núm. 373 de 13 de novembre de 2014 per import de 
123.273,00€ i emissió d’una factura de liquidació del curs 2012-2013 per import de 
110.318,03€ 
 
Vist que en data 24 d’abril l’empresa Efial Consultoria emet una proposta de resposta 
a les al·legacions presentades per Suara Serveis, SCCL, que es transcriu a 
continuació: 
 

“ INFORME DE REVISIÓ DLE COMPTE D’EXPLOTACIÓ DEL CURS 2012-2013 DE 
L’ESCOLA BRESSOL  EL PALAUET” 
 
AL·LEGACIÓ 
Manteniment: Referent a la despesa del cost dels honoraris d’auditoria, la factura núm 
65/2013 del curs 11-12 per import de 3.448,50€ no estava inclosa en el tancament 
anterior, ja que no es tenia coneixement de la despesa. Per quest motiu no 
considerem aplicable aquest ajust (+2.500€ i -3.448,50€) 
 
RESPOSTA 
S’incorpora el cost de l’auditoria del curs 2010/2011, despesa que correspon al curs 
anterior. El criteri comptable adequat és imputar les despeses en curs en que es 
meriten, i en cas de disposar de la documentació, fer una estimació de la despesa i 
comptabilitzar una provisió. 

 
AL·LEGACIÓ 
Assegurances: Aquesta despesa deriva de les obligacions del concessionari, segons 
plec de clàusules d’explotació per a la concessió del servei, clàusula 11 lletra c; i 
segons consta en el document d’aprovació del pressupost curs 12-13, acordat en el 
Ple municipal del 25/07/2013. Per aquest motiu no considerem aplicable aquest ajust. 
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RESPOSTA 
Efectuen una imputació indirecta de 3.100€ d’un total de 32.136,91€, el criteri utilitzat 
va ser el d’ajustar les imputacions indirectes al servei.. 

 
AL·LEGACIÓ 
SUBMINISTRAMENTS: Les despeses de subministraments s’imputen en els 
tancament econòmics en el moment del pagament efectiu de la despesa segons la 
factura rebuda. Aquestes despeses no es poden imputar quan es produeix el 
subministraments perquè les següents situacions: 
- Sub. Elèctric: donat que la titularitat del subministrament és de l'Ajuntament, 
les factures van al seu nom i ell en fa el pagament. Posteriorment aquestes despeses 
es comuniquen a Suara i es compensen mitjançant decret de l’Ajuntament. 

 Sub. Aigua: donat que la titularitat del subministrament es de l’Ajuntament, les factures 
van al seu nom i si bé el pagament el realitza Suara. Posteriorment una còpia 
d’aquestes factures arriba a Suara pel seu registre comptable. 
Com que aquestes situacions provoquen un retard en conèixer l’import de la despesa, 
les mateixes no estan liquidades en els tancament anteriors, sinó en el període en el 
que es té coneixement de la despesa. 
 
 
RESPOSTA 
Segon SUARA la imputació de les factures la fa en funció de la compensació per 
decret de l’Ajuntament, desconeixem aquestes compensacions de l’Ajuntament. En 
qualsevol cas, el criteri comptable adequat és imputar les despeses en el curs en què 
es meriten, i en cas de no disposar de la documentació, fer una estimació de la 
despesa i comptabilitzar una provisió. 

 
AL·LEGACIÓ 
MATERIAL I EQUIPAMENT: Aquestes despeses no s’han liquidat en els tancaments 
anteriors donat que les factures no havien arribat. 
 
 
RESPOSTA 
El criteri comptable adequat és imputar les despeses en el curs en que es meriten, i en 
cas de no disposar de la documentació, fer una estimació de la despesa i 
comptabilitzar una provisió. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Ensenyament, 
s’acorda per catorze 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 i Espàrrech, Blanca 
Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Toni 
Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa, i tres abstencions dels regidors Sílvia 
Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.-Aprovar el compte d’explotació del Servei públic d’Escola Bressol Municipal 
El Palauet per al curs 2012-2013 presentat per l’empresa Suara Serveis, SCCL, un 
cop introduïdes les rectificacions que resulten de l’expedient. 



Ref: S/iu 

25 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

CarrerAmple, 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 

 

COMPTE DE RESULTATS 2012-2013 
TOTAL 
AJUSTAT 

INGRESSOS 593.557,10 € 
INGRESSOS CORRENTS 274.697,10 € 

INGRESSOS AJUNTAMENT 274.697,10 € 
INGRESSOS GENERALITAT 0,00 € 

ALTRES INGRESSOS 318.860,00 € 
INGRESSOS QUOTES USUARIS 233.041,00 € 

INGRESSOS MENJADOR 85.819,00 € 

DESPESES DIRECTES 578.958,05 € 
PERSONAL 452.186,00 € 

SOUS I SALARIS I SE. SOCIAL 449.320,00 € 
ALTRES DESPESES DE PERSONAL 2.866,00 € 

ALTRES DESPESES 126.772,05 € 
MANTENIMENT 31.814,03 € 

ASSEGURANCES 0,00 € 
SUBMINSTRAMENTS 86.937,26 € 

MATERIAL I EQUIPAMENT 8.020,76 € 
MARGE DIRECTE DEL SERVEI 14.599,05 € 

DESPESES INDIRECTES 12.269,50 € 
DESPESES RALS I BENEFICI INDUSTRIAL 12.269,50 € 

MARGE NET ESCOLA 2.329,55 € 
 
SEGON.- Aprovar la reinversió de l’excedent que resulta de la revisió del compte per 
import de 2.329,55€. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària i a la Tresoreria perquè 
en prenguin coneixement.  
 
7.-APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL EL PALAUET DEL CURS 2013-2014 
 
Atès que en data 30 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
acordar aprovar el plec de clàusules administratives i de condicions tècniques per a la 
contractació per procediment obert del contracte de gestió del Servei d’Escola Bressol 
Municipal.  
 
Vist que l’esmentat contracte no es va adjudicar, l’expedient va quedar desert i per tant 
l’empresa adjudicatària de l’anterior contracte, Suara Serveis, SCCL, va continuar amb 
la gestió de l’EBM El Palauet. 
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Atès que en data 26 de setembre de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va 
acordar aprovar el plec de clàusules administratives i de condicions tècniques per a la 
contractació per procediment obert del contracte de gestió del Servei d’Escola Bressol 
Municipal.  
 
Vist que en data 30 de desembre el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar va acordar 
adjudicar el contracte per a la gestió de l’EBM El Palauet a la Fundació Pere Tarrés i 
que en data 13 de febrer de 2014, es va procedir a la formalització del contracte per a 
la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys 2014-2018. 
 
Atès  compte d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponent al 
curs escolar 2013-2014, període setembre-gener, presentat per l’empresa 
concessionària Suara Serveis SCCL, en data 14 de novembre de 2014, de conformitat 
amb allò establert en la clàusula 7 del plec regulador de la concessió. 
 
Vist  compte d’explotació del servei públic d’Escola Bressol Municipal, corresponent al 
curs escolar 2013-2014, febrer-juliol, presentat per l’empresa concessionària Pere 
Tarrés, de conformitat amb allò establert en la clàusula 9 del plec regulador de la 
concessió. 
 
Vist que la clàusula número 25.c) del nou plec també confereix a l’Ajuntament la 
potestat de 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. 
 
Atès  que mitjançant decret 380/2014 de 24 de març, es va resoldre encarregar a Efial 
Consultoria, SL, l’elaboració de l’ informe d’auditoria del compte d’explotació de 
l’escola bressol “El Palauet” de Canet de Mar, corresponent al curs 2013-2014 en dues 
fases, una fins la data de substitució del gestor del servei, i l’altra fins a final de curs. 
 
Vist que en data 9 de març núm. de registre 1615/2015 l’empresa Efial Consultoria, SL 
ha presentat l’informe corresponent  ha presentat a la revisió del compte d’explotació 
del curs 2013-2014 de l’Escola Bressol Municipal El Palauet, amb les conclusions 
següents: 
 

“D’acord amb la revisió dels estats comptables de la gestió del servei de l’Escola Bressol 
“El Palauet” corresponent al curs 2013-2014, el resultat es situaria al voltant dels 15 mil 
euros negatiu, d’acord amb el següent detall:  
 

 
COMPTE DE 
RESULTATS 

 
2013-2014 

 
AJUSTAMENTS 
SUARA              FUNDACIÓ 

 
2013-2014 
AJUSTAT 

 
INGRESSOS 

 
454.568,34 

 
  28.476,39 

 
-23.262,70 

 
459.782,03 

 
DESPESES 

 
498.747,92 

 
-10.846,99 

 
-13.165,17 

 
474.735,76 

 
RESULTAT 

 
-44.179,58 

 
39.323,38 

 
-10.097,53 

 
-14.953,73 
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El detall dels ajustaments proposats corresponents a la gestió del curs 2013-2014 de 
l’escola bressol “El Palauet” són els que es detallen a continuació: 
 

 
PROPOSTA  AJUSTOS 

 
SUARA 

 
PROPOSTA  
AJUSTOS 

 
FUNDACIÓ 

 
INGRESSOS 
AJUNTAMENT 

 
   28.476,39 

 
INGRESSOS  
GENERALITAT 

 
-23.262,70 

 
SOUS I SALARIS SEG. 
SOCIAL  

 
    - 375,62 

 
SOUS I SALARIS 
SEG. SOCIAL 

 
2.210,90 

 
Imputació bestreta exta 

 
    2.499,36 

 
DESPESES 
FINANCERES 

 
1.289,55 
 

 
Indemnització 20 dies 

 
 34.293,04   

 
DESPESES DE 
GESTIÓ 

 
9.219,52 

 
Indemnització Ajuntament 

 
  31.418,06 

 
DESPESES GRAL I 
BENEFICI 
INDUSTRIAL 

 
   445,20 

 
MANTENIMENT 
 

 
     3.200,42   

  

SUBMINISTRAMENTS      5.825,74   

DESPESES GRAL I 
BENEFICI INDUSTRIAL 

     2.196,45   

 
RESULTAT 

 
39.323,38 

  
-10.097,53 

 
S’han detectat desviacions en la comptabilització temporal d’algunes despeses, 
recomanem que en les propers exercicis que es realitzi una correcta imputació de 
despeses dins de l’exercici corresponent, dotant provisions per totes aquelles factures de 
consums pendents de rebre. 
 
No ha estat possible comprovar la integritat dels ingressos en concepte d’hores extres 
reals i menús i berenars servits per part de l’escola bressol, atès que no existeixen els 
circuits de control intern que permetin aquesta verificació. 
 
L’import total de la despesa de personal (educadors i els monitors), s’ha registrat com a 
despesa de l’escola bressol, sense haver-la segregat entre el cost del personals 
directament imputable a l’escola bressol i l’imputable al menjador. 
 
Per tal de considerar els dos comptes d’explotació de forma individualitzada, caldria 
traspassar de l’escola al menjador l’import corresponent al cost dels monitors de 
menjador empleats durant la franja horària de 12 a 15h, actualment registrat 
conjuntament amb el cost de la resta d’educadors de l’escola. 
 
S’ha generat una despesa en concepte d’indemnitzacions per l’acomiadament de quatre 
treballadores per import de 34.293,04 euros en el període de gestió de SUARA, dels 
quals 31.418,06 euros són imputables al nou gestor, la Fundació. 
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L’empresa “Garbet, SCCL” ha facturat durant l’exercici 2013-2014 en concepte d’ edificis, 
un import de 3.436,51euros. Atès que aquesta empresa  pertany al mateix grup 
empresarials que SUARA, caldria verificar que els preus de transferència corresponent a 
preus de mercat, verificació que queda fora de l’objecte del present treball. “ 

 
Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia 260/2015, de 10 de març es va donar trasllat a 
les empreses concessionàries de l’informe emès i es va obrir un tràmit d’audiència 
prèvia. 
 
Atès que en data 14 d’abril de 2015 l’empresa Suara Serveis, SCCL va presentar  
escrit d’al·legacions al decret 260/2015, registre d’entrada núm. 2477, en el qual 
exposa: 
 

“Ates a la nostra revisió dels ajustos proposats per la compte d’explotació del curs 2013-
2014, període de gestió de setembre’13 a gener’14, de l’Escola Bressol Municipal El 
Palauet, amb les conclusions següents: 
 
- D’acord amb la revisió dels estats de comptables i la proposta d’ajustos que es 
desprèn de l’informe d’auditoria per la gestió de l’Escola Bressol El Palauet, corresponent 
al curs 2013-2014, període de gestió de setembre ’13 a gener’14, el resultat es situaria 
en -27.160,34€ negatius, d’acord al següent detall: 
 

 
COMPTE 
RESULTATS 

 
2013-2014 
set-gen 

 
AJUSTAMENTS 
 

 
2013-2014 
AJUSTAT 

 
INGRESSOS 

 
176.586,42 

 
  28.476,39 

  
205.062,81 

 
DESPESES 

 
216.571,40 

 
-324,11 

  
216.247,29 

 
RESULTAT 

 
-44.179,58 

 
39.323,38 

  
-11.184,48 

 
El  detall dels ajustaments proposats per Suara, corresponents a la gestió de 
setembre’13 a gener’14 del curs 2013-2014 de l’Escola Bressol El Palauet, són els que 
es detallen a continuació: 
 

 
PROPOSTA  AJUSTOS 

Veure 
apartat de 
l’informe 

 
SUARA 

SUARA NOVA 
PROPOSTA 

 
(1)INGRESSOS 
AJUNTAMENT 

 
4.2.1.1 

 
   28.476,39€ 

 
104.359,10€ 

 
(2) SOUS I SALARIS SEG. 
SOCIAL  

 
4.2.2 
 

 
        375,62€ 

 
   1.420,97€ 

(3) MANTENIMENT 4.2.3.1     3.200,42€    472,47€ 

(4) SUBMINISTRAMENTS 4.2.3.3      5.825,74€            --€ 

(5) DESPESES GRAL I 
BENEFICI INDUSTRIAL 

4.2.4      2.196,45€    1.172,20€ 

 
RESULTAT 

  
  39.323,38€ 

 
  28.800,50€ 
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(1) D’acord amb els ajustos proposats 
(2) D’acord amb els ajustos proposats 
(3) Referent a la despesa del cost dels honoraris d’auditoria, no s’ajusta perquè l’import 
comptabilitzat és d’acord al decret de l’alcaldia núm. 380/2014, de 24 de març. 
No s’ajusten les factura de SISTEMAS DIGITALES i BNP PARIBAS perquè el proveïdor 
va tardar en realitzar el canvi de nom i aquesta despesa va ser liquidada per SUARA 
S’ajusta la factura Cruixent Edelma per import de 472,47€ (set a des’13) 
 
(4) Les despeses de subministrament d’imputen en els tancament econòmics en el 
moment del pagament efectiu de la despesa segons la factura rebuda. Aquestes 
despeses no es poden imputar quan es produeix el subministrament per les situacions 
següents: 
- Sub. Elèctric: donat que la titularitat del subministrament és de l'Ajuntament, les 
factures van al seu nom i ell en fa el pagament. Posteriorment aquestes despeses es 
comuniquen a Suara i es compensen mitjançant decret de l’Ajuntament. 
- Sub. Aigua: donat que la titularitat del subministrament es de l’Ajuntament, les 
factures van al seu nom i si bé el pagament el realitza Suara. Posteriorment una còpia 
d’aquestes factures arriba a Suara pel seu registre comptable. 
Com que aquestes situacions provoquen un retard en conèixer l’import de la despesa, les 
mateixes no estan liquidades en els tancament anteriors, sinó en el període en el que es 
té coneixement de la despesa 
  
(5) Les despeses generals i benefici industrial ha de ser de 3.441,44€ (10% sobre els 
ingressos de Diputació) i Suara havia aplicat 4.613,64€ (Benefici industrial Escola 
Bressol) la diferencia és de 1.172,20€; mentre que a la proposta feta incloïa també el 
Benefici Industrial Serveis Complentaris per import de 1.024,25€ 

 
En el mateix escrit Suara Serveis, SCCL, sol·licita l’acceptació de la seva proposta i 
conclou per al curs 2013-2014: 
 

“Anul·lació de la factura núm. 374 de 13 de novembre de 2014 per import de 39.984,98€ 
i emissió d’una factura de liquidació del curs 2013-2014 per import de 39.660,87€” 

 
Vist que en data 15 d’abril de 2015 l’empresa Fundació Pere Tarrés va presentar escrit 
d’al·legacions al decret 260/2015, registre d’entrada núm. 2536, en el qual exposa: 
 

“1.- Punt 5.2.1.1 Ingressos públics. Apartat D) Ingressos Generalitat 
 
Es proposa un ajust de 23.262,70€ de menys ingrés en aquesta partida. Aquest ajust 
proposat comporta una minoració en l’aportació de la Generalitat de Catalunya o, en el 
seu cas, de la Diputació de Barcelona, de 324,36 euros/curs/nen, aplicant una aportació 
de 550,64 euros7curs7nen en lloc dels 875 euros7curs7nen pactats i acordats amb 
aquest Ajuntament. Cal dir que, la Fundació Pere Tarrés no ha rebut en cap moment 
notificació conforme aquesta partida es modificava respecte les condicions pactades en 
la licitació. 
 
L’oferta econòmica presentada per la Fundació Pere Tarrés en la licitació incorporava, 
com a partida d’ingrés, la subvenció de la Generalitat, xifrada en 875 euros/curs/nen. 
(s’adjunta doc.4). 
 
En el contracte signat per ambdues parts, s’especifica en la seva Clàusula Segona que, 
“el preu del contracte es mantindrà invariable durant el primer any des de la seva 
formalització”. (s’adjunta doc. 5) 
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Aquest preu, d’acord a l’oferta econòmica presentada i acceptada per   l’Ajuntament de 
Canet de Mar, considera la subvenció de la Generalitat de Catalunya de 875 
euros/nen/curs tal i com s’indica en el plec de clàusules administratives, clàusula 5, punt 
d). (s’adjunta doc.6). 
 
És per aquest motiu que els sol·licitem mantinguin les condicions en base les que es va 
formalitzar la licitació i contractació del servei, mantenint l’import de l’aportació per nen i 
curs en els 875 euros acordats. 
 
2.- Punt 5.2.2.2 Provisió per indemnitzacions 
 
Es dóna per vàlid l’ajust proposat per un import de menys 2.210,90 euros 
 
3.- Punt 5.2.3.5 Despeses financeres 
 
Es dóna per vàlid l’ajust proposat per un import de menys 1.289,55 euros 
 
4.- Punt 5.2.3.8 Despeses de gestió 
 
Es proposa un ajust per la totalitat de l’import imputat en concepte de Despeses de 
Gestió manifestant que, les despeses presentades no s’ajusten al contracte que regeix la 
concessió i que, “...el contracte signat entre la Gestora i l’Ajuntament en la seva clàusula 
quarts, estableix, entre altes, que només podran justificar-se despeses amb factures 
directament imputades al servei, sense que es puguin justificar despeses indirectes i 
d’estructura, ja que aquestes s’entenen incloses dins la retribució de l’adjudicatari. En 
conseqüència, es proposa ajustar la totalitat de l’import imputat com a despeses de 
gestió ja que s’entén que corresponen a despeses d’estructura que san de cobrir el 
benefici industrial”. 
 
En data 4 de desembre la Mesa de Contractació de l’Ajuntament va requerir a la 
Fundació Pere Tarrés, ampliar la informació en relació als conceptes que es 
considerarien i composarien la partida depeses de gestió. 
 
En data 5 de desembre de 2013, la Fundació Pere Tarrés va remetre carta certificada 
número CD00941555491, amb la informació sol·licitada, relacionant aquells conceptes 
que s’inclourien com a despeses de gestió (adjunta document). 
 
En data 13 de gener de 2014 La Mesa de Contractació accepta els conceptes presentats 
per la Fundació Pere Tarrés com a Despeses de Gestió  tal i com s’indica en el Punt 2 
del document d’adjudicació del servei d’Escoa Bressol “El Palauet” a la Fundació Pere 
Tarrés (s’adjunta document) 
 
“2. La Mesa de Contractació comprova els aclariments oferts per les empreses Clece, SA 
i Fundació Pere Tarrés, quant a la seva oferta econòmica. Una vegada analitzats els 
aclariment presentat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat acceptar-los i, en 
conseqüència procedir a la valoració dels sobres C presentats...” 
  
És per aquest motiu que els sol·licitem mantinguin les condicions en base les que es va 
formalitzar la licitació i contractació del servei, mantenint les despeses de gestió tal i com 
van ser aportades i justificades, tal i com es mostra en el compte de resultats adjunt 
nomenat FTP ajustat. 
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COMPTE DE RESULTATS 2013-
2014 FPT EFIAL FPT Ajustat   
TOTAL INGRESSOS 277.981,92 € 254.719,22 € 277.981,92 €   
INGRESSOS CORRENTS 118.320,39 € 95.057,69 € 118.320,39 €   
INGRESSOS AJUNTAMENT 60.643,31 € 60.643,31 € 60.643,31 € 
INGRESSOS GENERALITAT 57.677,08 € 34.414,38 € 57.677,08 € 5.2.1.1 
ALTRES INGRESSOS 159.661,53 € 159.661,53 € 159.661,53 € 
INGRESSO QUOTES USUARIS 159.661,53 € 159.661,53 € 159.661,53 € 

TOTAL DESPESES 272.634,32 €       
PERSONAL 210.241,50 € 208.030,60 € 208.030,60 € 
SOUS I SALARIS I SEG. SOCIAL 208.207,84 € 205.996,94 € 205.996,94 € 5.2.2.2 
ALTRES DESPESES DE 
PERSONAL 2.033,66 € 2.033,66 € 2.033,66 € 
ALTRES DESPESES 62.392,82 € 51.883,75 € 60.980,75 € 
MANTENIMENT 5.227,27 € 5.227,27 € 5.227,27 € 
ASSEGURANCES  970,71 € 970,71 € 970,71 € 
SUBMINISTRAMENTS 15.680,09 € 15.680,09 € 15.680,09 € 
MATERIAL I EQUIPAMENT 3.496,42 € 3.496,42 € 3.496,42 € 
DESPESES FINANCERES 1.355,49 € 65,94 € 65,94 € 5.2.3.5 
ALTRES DESPESES 3.725,72 € 3.725,72 € 3.725,72 € 
CATERING 22.717,60 € 22.717,60 € 22.717,60 € 
DESPESES DE GESTIÓ 9.219,52 € 0,00 € 9.097,00 € 5.2.3.8 
BENEFICI INDUSTRIAL 9.542,20 € 9.097,00 € 9.415,40 € 
RESULTAT -4.194,60 € -14.302,13 € -454,83 €   

 
En el mateix escrit la Fundació Pere Tarrés, sol·licita que s’admeti a consideració les 
al·legacions referides i en el seu cas s’accepti la justificació presentada a de les 
partides anteriorment esmentades i s’accepti el compte de resultats presentat i 
anomenat FTP ajustat.  
 
Vist que en data 24 d’abril l’empresa Efial Consultoria emet una proposta de resposta 
a les al·legacions presentades per Suara Serveis, SCCL, i per la Fundació Pere Tarrés 
que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME DE REVISIÓ DEL COMPTE D’EXPLOTACIÓ DEL CURS 2013-2014 DE 
L’ESCOLA BRESSOL  EL PALAUET” 
 
En relació a les al·legacions de Suara Serveis 
 

AL·LEGACIÓ 
Manteniment: Referent a la despesa del cost dels honoraris d’auditoria, no s’ajusta perquè 
l’import comptabilitzat és d’acord al decret de l’alcaldia núm. 380/2014, de 24 de març. 

 No s’ajusten les factura de SISTEMAS DIGITALES i BNP PARIBAS perquè el proveïdor va 
tardar en realitzar el canvi de nom i aquesta despesa va ser liquidada per SUARA 

 S’ajusta la factura Cruixent Edelma per import de 472,47€ (set a des’13) 
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RESPOSTA 
-Sistemas Digitales i BNP Paribas: Suara considera que s’han imputar ja que el canvi de nom 
es va efectuar amb retard. Desconeixem si hi va haver algun acord entre SUARA i 
l’Ajuntament i el gestor entrant. 
- Auditoria: Suara comptabilitza un import segons el decret 380/2014, import que incorpora el 
cost de la revisió del curs2012-2013 i del 2013-2014: el criteri comptable adequat és imputar 
les despeses en el curs en que es meriten, i en cas de no disposar de la documentació, fer 
una estimació de la despesa i comptabilitzar una provisió. 

 
AL·LEGACIÓ 
SUBMINISTRAMENTS: Les despeses de subministrament d’imputen en els tancament 
econòmics en el moment del pagament efectiu de la despesa segons la factura rebuda. 
Aquestes despeses no es poden imputar quan es produeix el subministrament per les 
situacions següents: 

 Sub. Elèctric: donat que la titularitat del subministrament és de l'Ajuntament, les factures van al 
seu nom i ell en fa el pagament. Posteriorment aquestes despeses es comuniquen a Suara i es 
compensen mitjançant decret de l’Ajuntament. 

 Sub. Aigua: donat que la titularitat del subministrament es de l’Ajuntament, les factures van al 
seu nom i si bé el pagament el realitza Suara. Posteriorment una còpia d’aquestes factures 
arriba a Suara pel seu registre comptable. 
Com que aquestes situacions provoquen un retard en conèixer l’import de la despesa, les 
mateixes no estan liquidades en els tancament anteriors, sinó en el període en el que es té 
coneixement de la despesa 
 
 
RESPOSTA 
Segons Suara la imputació de les factures la fa en funció de la compensació per decret de 
l’Ajuntament, desconeixem aquestes compensacions de l’Ajuntament. En qualsevol cas, el 
criteri comptable adequat és imputar les despeses en el curs en què es meriten, i en cas de no 
disposar de la documentació, fer una estimació de la despesa i comptabilitzar una provisió. 

 
AL·LEGACIÓ 
DESPESES GRALS I BENEFICI INDUSTRIAL Les despeses generals i benefici industrial ha 
de ser de 3.441,44€ (10% sobre els ingressos de Diputació) i Suara havia aplicat 4.613,64€ 
(Benefici industrial Escola Bressol) la diferencia és de 1.172,20€; mentre que a la proposta feta 
incloïa també el Benefici Industrial Serveis Complementaris per import de 1.024,25€ 
 
RESPOSTA 
El plec determina que les despeses generals no podran superar en cap cas el 10% de 
l’aportació anyal, és el càlcul que s’ha realitzat, SUARA interpreta que aquest càlcul és 
d’aplicació al servei d’escola bressol i per al servei de menjador efectua un càlcul addicional. 

 
En relació a les al·legacions de la Fundació Pere Tarrés 
 

AL·LEGACIÓ 
1.- Punt 5.2.1.1 Ingressos públics. Apartat D) Ingressos Generalitat 
Es proposa un ajust de 23.262,70€ de menys ingrés en aquesta partida. Aquest ajust proposat 
comporta una minoració en l’aportació de la Generalitat de Catalunya o, en el seu cas, de la 
Diputació de Barcelona, de 324,36 euros/curs/nen, aplicant una aportació de 550,64 
euros7curs7nen en lloc dels 875 euros7curs7nen pactats i acordats amb aquest Ajuntament. 
Cal dir que, la Fundació Pere Tarrés no ha rebut en cap moment notificació conforme aquesta 
partida es modificava respecte les condicions pactades en la licitació. 
 
L’oferta econòmica presentada per la Fundació Pere Tarrés en la licitació incorporava, com a 
partida d’ingrés, la subvenció de la Generalitat, xifrada en 875 euros/curs/nen. (s’adjunta 
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doc.4). 
 
En el contracte signat per ambdues parts, s’especifica en la seva Clàusula Segona que, 
“el preu del contracte es mantindrà invariable durant el primer any des de la seva 
formalització”. (s’adjunta doc. 5) 
 
Aquest preu, d’acord a l’oferta econòmica presentada i acceptada per   l’Ajuntament de Canet 
de Mar, considera la subvenció de la Generalitat de Catalunya de 875 euros/nen/curs tal i com 
s’indica en el plec de clàusules administratives, clàusula 5, punt d). (s’adjunta doc.6). 
 
És per aquest motiu que els sol·licitem mantinguin les condicions en base les que es va 
formalitzar la licitació i contractació del servei, mantenint l’import de l’aportació per nen i curs 
en els 875 euros acordats. 
 
 
RESPOSTA 
D’acord amb la clàusula 5 del plec, l’empresa gestora rebrà, entre altres, “les aportacions de la 
Generalitat de Catalunya així com les ajudes d’altres administracions que pugui rebre 
l’Ajuntament “. En conseqüència, es va imputar la part proporcional de gestió de l’escola per 
part de la Fundació (5 mesos de 10) de l’aportació rebuda per la Diputació (68.828,75 euros) 

 
AL·LEGACIÓ 
Punt 5.2.3.8 Despeses de gestió 
Es proposa un ajust per la totalitat de l’import imputat en concepte de Despeses de Gestió 
manifestant que, les despeses presentades no s’ajusten al contracte que regeix la concessió i 
que, (.../...) 
 
En data 13 de gener de 2014 La Mesa de Contractació accepta els conceptes presentats per 
la Fundació Pere Tarrés com a Despeses de Gestió  tal i com s’indica en el Punt 2 del 
document d’adjudicació del servei d’Escoa Bressol “El Palauet” a la Fundació Pere Tarrés 
(s’adjunta document)(.../...) 
 
És per aquest motiu que els sol·licitem mantinguin les condicions en base les que es va 
formalitzar la licitació i contractació del servei, mantenint les despeses de gestió tal i com van 
ser aportades i justificades, tal i com es mostra en el compte de resultats adjunt nomenat FTP 
ajustat. 
 
 
RESPOSTA 
El contracte signat entre la Gestora i l’Ajuntament en la seva clàusula quarta, estableix, entre 
altres, que “només podran justificar-se despeses amb factures directament imputables al 
servei, sense que es pugin justificar despeses indirectes i d’estructura, ja que aquestes 
s’entenen incloses dins de la retribució de l’adjudicatari.” 
Entenem que el contracte deixa clar aquest aspecte i es considera que aquestes despeses 
estan incloses a la retribució del concessionari. 
 
Vist que amb posterioritat a l’emissió del document de revisió del compte d’explotació 
de l’EBM El Palauet del curs 2013-2014, s’ha tingut coneixement de l’aprovació per 
part de la Diputació de Barcelona de complements dels ajuts inicials del Programa de 
finançament de les llars d’infants municipals per import de 40.546,25€, cosa que 
produeix la variació del compte d’explotació tant pel que fa als ingressos com pel que 
fa al benefici industrial previst per Suara Serveis, SCCL. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 



Ref: S/iu 

34 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

CarrerAmple, 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 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Ensenyament, 
s’acorda per catorze vots 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 i Espàrrech, Blanca Arbell 
Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Toni Romero 
Carbonell i Manel Almellones Conesa i tres abstencions dels regidors Sílvia Tamayo 
Mata, Jordi Planet Rovira, Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte d’explotació del Servei públic d’Escola Bressol Municipal 
El Palauet per al curs 2013-2014 presentat per les empreses gestores un cop 
introduïdes les rectificacions que resulten de l’expedient. 
 
COMPTE DE RESULTATS 2013-2014  SERVEI 
ESCOLA SUARA FUNDACIÓ TOTAL AJUSTAT 
    
INGRESSOS 204.539,45 € 235.181,77 € 439.721,22 € 
INGRESSOS CORRENTS 111.640,25 € 115.330,81 € 226.971,06 € 

INGRESSOS AJUNTAMENT 56.952,75 € 60.643,31 € 117.596,06 € 
INGRESSOS DIPUTACIÓ BARCELONA 54.687,50 € 54.687,50 € 109.375,00 € 

ALTRES INGRESSOS 92.899,20 € 119.850,96 € 212.750,16 € 
INGRESSOS QUOTES USUARIS 92.899,20 € 119.850,96 € 212.750,16 € 

  
DESPESES DIRECTES 184.623,00 € 237.196,75 € 421.819,75 € 
PERSONAL 159.961,12 € 208.030,60 € 367.991,72 € 

SOUS I SALARIS I SE. SOCIAL 159.080,57 € 205.996,94 € 365.077,51 € 
ALTRES DESPESES DE PERSONAL 880,55 € 2.033,66 € 2.914,21 € 

ALTRES DESPESES 24.661,88 € 29.166,15 € 53.828,03 € 
MANTENIMENT 7.928,87 € 5.227,27 € 13.156,14 € 

ASSEGURANCES 328,55 € 970,71 € 1.299,26 € 
SUBMINSTRAMENTS 12.315,23 € 15.680,09 € 27.995,32 € 

MATERIAL I EQUIPAMENT 4.089,23 € 3.496,42 € 7.585,65 € 
DESPESES FINANCERES 0,00 € 65,94 € 65,94 € 

ALTRES DESPESES 0,00 € 3.725,72 € 3.725,72 € 
DESPESES DE GESTIÓ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

MARGE DIRECTE DEL SERVEI 19.916,45 € -2.014,98 € 17.901,47 € 
  
DESPESES INDIRECTES 3.589,39 € 8.312,46 € 11.901,85 € 
DESPESES GRALS I BENEFICI INDUSTRIAL 3.589,39 € 8.312,46 € 11.901,85 € 
  
MARGE NET ESCOLA 16.327,06 € -10.327,44 € 5.999,62 € 
  
  
COMPTE DE RESULTATS 2013-2014  SUARA FUNDACIÓ TOTAL AJUSTAT 
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MENJADOR 

  
INGRESSOS     66.545,04 € 
INGRESSOS CORRENTS 

  
66.545,04 € 

INGRESSOS MENJADOR 26.734,47 € 39.810,57 € 66.545,04 € 
    
DESPESES DIRECTES     40.377,57 € 
ALTRES DESPESES 

  
40.377,57 € 

CATERING/CUINA 17.659,97 € 22.717,60 € 40.377,57 € 
DESPESES GESTIÓ 0,00 € 

MARGE DIRECTE DEL SERVEI 9.074,50 € 17.092,97 € 26.167,47 € 
    
DESPESES INDIRECTES     1.808,82 € 
DESPESES GRALS I BENEFICI INDUSTRIAL 1.024,25 € 784,54 € 1.808,82 € 
    
MARGE NET MENJADOR 8.050,25 € 16.308,43 € 24.358,65 € 
    
MARGE NET       
MARGE NET MENJADOR 8.050,25 € 16.308,43 € 24.358,65 € 
MARGE NET ESCOLA 16.327,06 € -10.327,44 € 5.999,62 € 
MARGE NET TOTAL 24.377,31 € 5.980,99 € 30.358,27 € 
 
SEGON.- Aprovar la reinversió de l’excedent que resulta de la revisió del compte 
d’explotació del curs 2013-2014 per import de 24.377,31€ en la gestió que correspon a 
Suara Serveis, SCCL i de 5.980,99€ per a la gestió de PERE TARRÉS. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a les empreses  concessionàries i a la Tresoreria 
perquè en prenguin coneixement.  
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
l’exercici 2013-2014 és força complex, ja que és un exercici en el qual intervenen dues 
empreses, Suara Cooperativa i Fundació Pere Tarrés. Quan les empreses presenten 
la liquidació de comptes sempre hi ha els ajustos necessaris, sobretot pel que fa als 
criteris que són diferents quan es fa l’auditoria. Al final el que s’ha de veure és el 
resultat, el marge que deixa la liquidació. En el cas del primer curs, el marge és petit 
però és positiu, de 2.300 euros i en el cas del segon, sí que hi ha un import més 
important, que correspon a la gestió de Suara. Li agradaria que expliquessin com està 
previst reinvertir aquest excedent. Dit això, explica que el seu grup municipal 
s’abstindrà, perquè no han fet un seguiment exhaustiu de les auditories i perquè a més 
a més, i ja ho han manifestat alguna vegada, no estan d’acord en el finançament de 
l’escola bressol, no tant per part de l’Ajuntament, sinó per part de la Generalitat, laqual 
continua sense fer l’aportació que li pertoca. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que en el cas de Suara, que ja ha deixat la concessió, aquesta reinversió es 
farà amb la minoració de les factures pendents amb l’empresa, i en el cas de 
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l’empresa actual es revertirà en l’exercici posterior amb inversió a l’escola o a les 
quotes. 
 
El senyor alcalde explica que amb aquests dos punts que vénen ara a l’ordre del dia, 
faran igual que amb els dos anteriors, tal i com ja ha explicat anteriorment. Tothom hi 
està d’acord i s’aprova per unanimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal. 
 
8.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LES TARIFES DE L’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL PER AL CURS 2014-2015 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2014, es va procedir a la formalització del contracte 
per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys 2014-2018. 
 
Vista  la clàusula 5 del plec de clàusules administratives que regeixen  el contracte 
sobre el pressupost base de licitació  i la revisió de preus. 
 
Atesa la clàusula 8 del plec de clàusules administratives que regeixen  el contracte 
sobre les tarifes. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació en data 28 d’abril de 2015 que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la 
proposta realitzada per Fundació Pere Tarrés   per la gestió del Servei d’Escola Bressol 
Municipal, durant el curs 14-15, emeto el següent 
 
INFORME 
 
Assumpte 
 
L’empresaFundació Pere Tarrés presenta el pressupost per la gestió del 
serveid’escolabressol per al curs 2014-2015.  
 
Fets 
 
La Fundació Pere Tarrés presenta la proposta de pressupost per al curs 2014-2015 
tenint en compte que el curs es va iniciar amb vuit grups i 110 alumnes. Posteriorment al 
mes de gener es va obrir un grup més, es va passar de 8 a 9 grups i es va incrementar el 
nombre d’alumnes fins a 119.  
 
En relació al pressupost de despeses, la Fundació Pere Tarrés inclou en la seva 
proposta diverses partides de despesa que no han estat acceptades en la liquidació del 
compte d’explotació del curs 2013-2014. El quadre següent mostra l’anàlisi comparativa 
de la proposta de pressupost presentada per la Fundació en relació al pressupost de 
licitació i al tancament dels comptes del curs 2013-2014 i inclou una proposta de 
pressupost que presenta l’Ajuntament.  
 
El pressupost de despeses que presenta la Fundació Pere Tarrés està valorat en 
465.501,60 € presenta una reducció global de la despesa del 0,61% respecte del 
pressupost de licitació i del 1,94% en relació al tancament del curs 2013-2014.  

     Variació 

Despeses Pressupost  Tancament Pressupost  Proposta Licitació curs 13-
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licit 2013-2014.  2014-2015 Ajuntament 14 

Personal Docent 301.469,52 € 342.818,31 € 299.606,84 € 299.606,84 € -0,62% -12,60% 

Altre personal 23.299,32 € 22.259,20 € 40.623,36 € 40.623,36 € 74,35% 82,50% 
Altres despeses de 
personal 18.688,44 € 2.914,21 € 2.450,00 € 2.450,00 € -86,89% -15,93% 

Formació  700,00 € 700,00 € 700 700,00 € 0,00% 0,00% 

Vestuari  1.050,00 € 1.109,07 € 1.050,00 1.050,00 € 0,00% -5,33% 
Prevenció de 

riscos  700,00 € 1.105,14 € 700 700,00 € 0,00% -36,66% 

Absentisme 16.238,44 € 0,00 € 0 0,00 €   

Manteniment 32.225,00 € 13.156,14 € 5.000,00 € 14.000,00 € -56,56% 6,41% 
Conservació i 
manteniment  5.000,00 € 13.156,14 € 5.000,00 € 14.000,00 € 180,00% 6,41% 

Serveis externs 
neteja 27.225,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Assegurances 900,00 € 1.299,26 € 900,00 € 900,00 € 0,00% -30,73% 

 Subministraments  19.540,00 € 27.995,32 € 31.840,00 € 31.840,00 € 62,95% 13,73% 
Material i 
equipament 7.630,00 € 7.585,65 € 9.770,00 € 9.770,00 € 28,05% 28,80% 

Despeses 
financeres 2.000,00 € 65,94 € 2.000,00 € 70,00 € -96,50% 6,16% 

Altres despeses 960,55 € 3.725,72 € 2.700,00 € 3.725,72 € 287,87% 0,00% 
Serveis 
complementaris 45.794,17 € 40.377,57 € 54.869,80 € 39.660,52 € -13,39% -1,78% 

Servei de 
càtering 30.492,00 € 40.377,57 € 39.660,52 € 39.660,52 € 30,07% -1,78% 

Despeses de 
gestió 15.302,17 € 0,00 € 15.209,28 0,00 €   

Benefici 
industrial 15.837,75 € 12.538,44 € 15.741,60 15.492,63 € -2,18% 23,56% 

Total 468.344,75 € 474.735,76 € 465.501,60 € 458.139,07 € -2,18% -3,50% 
 
Partides de despesa les relacionades amb el personal. 
La partida de despesa relativa al personal docent pràcticament no varia en relació al 
pressupost de licitació i sí que ho fa en relació al tancament del curs 2013-2014 a causa 
de les indemnitzacions per l’acomiadament de personal d’aquell curs.   
 
Pel que fa a la partida “altre personal” s’incrementa ja que es preveu aquí la 
contractació directa del personal de neteja. Destaca també la reducció de la provisió 
destinada a l’absentisme laboral que no es fa efectiva per al curs 20 14-2015 ja que a 
aquestes alçades del curs es veu que no serà necessària. 
 
Partides de despesa relacionades manteniment.  
 
La proposta de la Fundació preveu una rebaixa molt sensible d’aquest partides motiva 
per la contractació directa dels serveis de neteja i per la continuïtat en la previsió de 
despesa de conservació i manteniment. En aquest punt es considera necessari 
incrementar en 9.000€ la despesa en manteniment i conservació fins situar-la a mateix 
nivell de despesa realitzada al tancament del curs 2013-2014.  
 
Pel que fa a  la partida de subministraments es fa previsió en funció de la despesa 
realitzada el curs passat. 
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En relació a les partides de material i equipament es manté la despesa en material 
fungible, però s’incrementa la despesa en adquisició de material de neteja.   
 
La partida Altres despeses destinada al pagament de l’auditoria  dels comptes, la 
quantitat  proposada per La Fundació no reflecteix exactament el preu de les auditories 
encarregades per l’ajuntament i en aquest sentit es proposa la seva modificació. El 
mateix passa amb la partida Despeses financeres, en què es proposa fer una previsió 
basada en el tancament del curs anterior. 
 
La previsió de despesa relativa al Serveis Complementaris es considera adequada pel 
que fa al servei de càtering, però inclou una partida relativa a les despeses de gestió que 
no ha estat acceptada en la liquidació del compte d’explotació del curs 2013-2014.  
 
Pel que al benefici industrial de l’escola bressol, l’import que es proposa compleix allò 
que estableix la clàusula 10 del plec de clàusules administratives per a la concessió del 
servei, tant pel que fa al benefici del servei escola com dels serveis complementaris. 
S’efectua tanmateix el càlcul del benefici industrial tenint en compte les propostes de 
modificació del pressupost que s’ha anat comentant. 
 
En conclusió la previsió de despesa tenint en compte les modificacions al pressupost 
presentat per la Fundació Pere Tarrés seria de 458.139,07 € i representaria una variació 
de -2,18% respecte al pressupost de licitació i del -3,50% respecte del tancament del 
curs 2013-2014 
 
Previsió d’ingressos del servei 
 
La previsió d’ingressos en valora en  464.241,89 € representa una reducció del 0,88% 
dels ingressos sobre el pressupost de licitació i del 8,30% sobre el tancament del curs 
2013-2014.  La reducció d’ingressos s’explica principalment per la variació  d’usuaris dels  
serveis de l’escola bressol  i dels usos que aquests fan dels diferents serveis de l’escola. 
El curs 13-14 l’escola oferia 128 places i s’organitzava en 9 grups.   
 
En relació a l’aportació municipal, la previsió compleix allò que s’estableix a la clàusula 5 
apartat 2a del plec de clàusules administratives per a la concessió del servei. Es 
presenta a continuació el quadre resum relati a la previsió d’ingressos amb les previsions 
necessàries per mantenir l’equilibri pressupostari amb el pressupost de despeses.  
 

 Variació 

Ingressos Pressupost 
licit 

Tancament 
curs  
13-14 

Pressupost  Proposta  
Ajuntament Licitació curs 13-

14 14-15 

Subvenció 98.875,00 € 109.375,00 € 98.000,00 € 98.000,00 € -0,88% -10,40% 
Aportació 
Ajuntament 103.960,00 € 117.596,06 € 106.720,00 € 100.617,18 € -3,22% -14,44% 

Quotes 
escolaritat 202.463,25 € 212.750,16 € 206.413,79 € 206.413,79 € 1,95% -2,98% 

Ingressos  
serveis 
complementaris. 

63.046,50 € 66.545,04 € 53.108,10 € 53.108,10 € -15,76% -20,19% 

TOTAL 468.344,75 € 506.266,26 € 464.241,89 € 458.139,07 € -2,18% -9,51% 
 
Les tarifes per al curs 2014-2015 són les que s’estableix a la clàusula 8 del plec de 
clàusulesadministratives i que es transcriuen a continuació: 
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Quota escolaritat 

Curs 14-15 

Mensualitat 165,00 
Mensualitat 2 germans al centre 247,50 
Mensualitat 3 germans al centre 371,25 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 148,50 
 
Quota serveis complementaris 

Curs 14-15 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,81 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,63 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,89 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,78 
 
Quota servei  menjador 

Curs 14-15 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 8,20 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 
Berenar fix 0,72 
Berenar esporàdic 0,89 

 
Bonificació quota escolaritat 
 
Es proposa la introducció d’una bonificació del 50% de la quota d’escolaritat per a les 
famílies d’aquells infants, que havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació Infantil, 
siguin retinguts a l’escola bressol per indicació de l’Equip Assessorament 
Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Ensenyament i estiguin en situació 
socioeconòmica desfavorida. Es proposa que per poder gaudir de la bonificació les 
persones beneficiàries hagin  de presentar: 
1. Document de sol·licitud. 
2. Dictamen o informe de l’EAP en què es recomani l’escolarització en llar d’infants 
3. Informe del Serveis Socials Municipals en relació a la situació socioeconòmica.  
  
Reducció de la quota del servei de Menjador per a usuaris fixos mitjançant una 
aportació municipal al Servei de Menjador. 
 
En relació a la reducció de la quota del Servei de Menjador per als usuaris fixos del 
servei,  es proposa que es destini els fons procedents del fons de prestació “Suport al 
Servei de Menjador de les escoles bressol municipals” que atorga anualment la Diputació 
de Barcelona a la reducció de0,80€  l’import de la quota d’usuari fix a partir de gener de 
2015. L’Ajuntament de Canet farà efectiu l’import del fons de prestació a la 
concessionària, la qual haurà de justificar mensualment els descomptes efectuats. 
 
Per tant les tarifes del servei de menjador per al curs 2014-2015 quedaran de la manera 
següent: 
 

 
Quota servei  menjador 

Curs 14-15 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix (període setembre-desembre) 8,20 
Menú diari i monitoratge. Usuari fix (període gener-juliol) 7,40 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 
Berenar fix 0,72 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
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Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Ensenyament, 
s’acorda per deu 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 i Espàrrech, Toni 
Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa, i set abstencions dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia 
Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Aprovar el pressupost i les tarifes referides a la totalitat dels serveis de 
l’escola bressol municipal, a aplicar durant el curs 2014-2015, en els termes següents: 
 

 
Quota escolaritat 

Curs 14-15 

Mensualitat 165,00 
Mensualitat 2 germans al centre 247,50 
Mensualitat 3 germans al centre 371,25 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 148,50 
 
Quota serveis complementaris 

Curs 14-15 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,81 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,63 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,89 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,78 
 
Quota servei  menjador 

Curs 14-15 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 
(període setembre-desembre) 

8,20 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 
(període gener-juliol) 

7,40 

Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 
Berenar fix 0,72 

 
SEGON.- Aprovar la bonificació de la quota d’escolaritat en els termes següents:  
 
Bonificació quota escolaritat 
 
Bonificació del 50% de la quota d’escolaritat per a les famílies d’aquells infants, que 
havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació Infantil, siguin retinguts a l’escola 
bressol per indicació de l’Equip Assessorament Psicopedagògic (EAP) del 
Departament d’Ensenyament i estiguin en situació socioeconòmica desfavorida. Per 
poder gaudir de la bonificació les persones beneficiàries hauran  de presentar: 
1. Document de sol·licitud. 
2. Dictamen o informe de l’EAP en què es recomani l’escolarització en llar d’infants 
3. Informe del Serveis Socials Municipals en relació a la situació socioeconòmica. 
 
TERCER.- Aprovar la reducció, a partir de gener de 2015,  de 0,80€ de la quota del 
Servei de Menjador per als usuaris fixos del servei mitjançant l’aportació dels imports 
procedents  del fons de prestació “Suport al Servei de Menjador de les escoles bressol 
municipals” que atorga anualment la Diputació de Barcelona.  
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L’Ajuntament de Canet farà efectiu l’import del fons de prestació a la concessionària, la 
qual haurà de justificar mensualment els descomptes efectuats. 
 
9.-APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LES TARIFES DE L’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL PER AL CURS 2015-2016 
 
Atès que en data 13 de febrer de 2014, es va procedir a la formalització del contracte 
per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys 2014-2018. 
 
Vista  la clàusula 5 del plec de clàusules administratives que regeixen  el contracte 
sobre el pressupost base de licitació  i la revisió de preus. 
 
Atesa la clàusula 8 del plec de clàusules administratives que regeixen  el contracte 
sobre les tarifes. 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’Educació en data 28 d’abril de 2015 que es 
transcriu íntegrament a continuació: 
 

Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a la 
proposta realitzada per Fundació Pere Tarrés   per la gestió del Servei d’Escola Bressol 
Municipal, durant el curs 15-16, emeto el següent: 
 
INFORME 
 
Assumpte 
 
L’empresaFundació Pere Tarrés presenta el pressupost per la gestió del 
serveid’escolabressol per al curs 2015-2016.  
 
Fets 
 
La Fundació Pere Tarrés presenta la proposta de pressupost per al curs 2015-2016 
tenint en compte la previsió de places que va aprovar la Junta de Govern Local de data 9 
d’abril de 2015 (9 grups i 128 places escolars) 
 
En relació al pressupost de despeses, la Fundació Pere Tarrés inclou en la seva 
proposta diverses partides de despesa que no han estat acceptades en la liquidació del 
compte d’explotació del curs 2013-2014. El quadre següent mostra l’anàlisi comparativa 
de la proposta de pressupost presentada per la Fundació en relació al pressupost de 
licitació i al tancament dels comptes del curs 2013-2014 i inclou una proposta de 
pressupost que presenta l’Ajuntament.  
 

 Variació 

Despeses Pressupost 
licit 

 Tancament  
2013-2014.  

Pressupost 
 2015-2016 

Proposta  
Ajuntament Licitació curs 13-

14 
Personal Docent 301.469,52 € 342.818,31 € 308.248,67 € 308.248,67 € 2,25% -10,08% 

Altre personal 23.299,32 € 22.259,20 € 40.623,36 € 40.623,36 € 74,35% 82,50% 
Altres despeses de 
personal 18.688,44 € 2.914,21 € 2.450,00 € 2.450,00 € -86,89% -15,93% 

Formació  700,00 € 700,00 € 700 700,00 € 0,00% 0,00% 

Vestuari  1.050,00 € 1.109,07 € 1.050,00 1.050,00 € 0,00% -5,33% 
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Prevenció de 
riscos  700,00 € 1.105,14 € 700 700,00 € 0,00% -36,66% 

Absentisme 16.238,44 € 0,00 € 0 0,00 €   

Manteniment 32.225,00 € 13.156,14 € 6.000,00 €  -81,38% -54,39% 
Conservació i 
manteniment  5.000,00 € 13.156,14 € 6.000,00 14.000,00 € 20,00% -54,39% 

Serveis externs 
neteja 27.225,00 € 0,00 €   0,00 €   

Assegurances 900,00 € 1.299,26 € 1.170,00 € 1.170,00 € 30,00% -9,95% 

 Subministraments  19.540,00 € 27.995,32 € 36.920,00 € 31.840,00 € 88,95% 31,88% 
Material i 
equipament 7.630,00 € 7.585,65 € 9.830,00 € 9.830,00 € 28,83% 29,59% 

Despeses 
financeres 2.000,00 € 65,94 € 2.640,76 € 70,00 € 32,04% 3904,79% 

Altres despeses 960,55 € 3.725,72 € 2.700,00 € 3.725,72 € 181,09% -27,53% 
Serveis 
complementaris 45.794,17 € 40.377,57 € 57.010,87 € 41.198,52 € 24,49% 41,19% 

Servei de 
càtering 30.492,00 € 40.377,57 € 41.198,52 € 41.198,52 € 35,11% 2,03% 

Despeses de 
gestió 15.302,17 € 0,00 € 15.812,35 0,00 € 3,33%  

benefici 
industrial 15.837,75 € 12.538,44 € 16.365,78 15.860,47 € 3,33% 30,52% 

Total 468.344,75 € 474.735,76 € 483.959,44 € 469.016,74 € 3,33% 1,94% 
 
El pressupost de despeses que presenta la Fundació Pere Tarrés està valorat en 
483.959,44 € presenta un increment global de la despesa del 3,33% respecte del 
pressupost de licitació i del 1,94% en relació al tancament del curs 2013-2014.  
 
Partides de despesa les relacionades amb el personal. 
 
La partida de despesa relativa al personal docent pràcticament varia un 2,25% en relació 
al pressupost de licitació i sí que ho fa en relació al tancament del curs 2013-2014 a 
causa de les indemnitzacions per l’acomiadament de personal d’aquell curs.   
Pel que fa a la partida “altre personal” s’incrementa ja que es preveu aquí la 
contractació directa del personal de neteja. Destaca també la reducció de la provisió 
destinada a l’absentisme laboral.  
 
Partides de despesa relacionades manteniment.  
 
La proposta de la Fundació preveu una rebaixa molt sensible d’aquest partides motivada 
per la contractació directa dels serveis de neteja i per la continuïtat en la previsió de 
despesa de conservació i manteniment. En aquest punt es considera necessari 
incrementar en 9.000€ la despesa en manteniment i conservació fins situar-la a mateix 
nivell de despesa realitzada al tancament del curs 2013-2014.  
 
Pel que fa a  la partida de subministraments es fa previsió en funció de la despesa 
pressupostada el curs passat. 
 
En relació a les partides de material i equipament es manté la despesa en material 
fungible, però s’incrementa la despesa en adquisició de material de neteja.   
 
La partida Altres despeses destinada al pagament de l’auditoria  dels comptes, la 
quantitat  proposada per La Fundació no reflecteix exactament el preu de les auditories 
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encarregades per l’ajuntament i en aquest sentit es proposa la seva modificació. El 
mateix passa amb la partida Despeses financeres, en què es proposa fer una previsió 
basada en el tancament del curs 2013-2014. 
 
La previsió de despesa relativa al Serveis Complementaris es considera adequada pel 
que fa al servei de càtering, però inclou una partida relativa a les despeses de gestió que 
no ha estat acceptada en la liquidació del compte d’explotació del curs 2013-2014.  
 
Pel que al benefici industrial de l’escola bressol, l’import que es proposa compleix allò 
que estableix la clàusula 10 del plec de clàusules administratives per a la concessió del 
servei, tant pel que fa al benefici del servei escola com dels serveis complementaris. 
S’efectua tanmateix el càlcul del benefici industrial tenint en compte les propostes de 
modificació del pressupost que s’ha anat comentant. 
 
En conclusió la previsió de despesa tenint en compte les modificacions al pressupost 
presentat per la Fundació Pere Tarrés seria de 469.016,74€€ i representaria una variació 
de 0,14% respecte al pressupost de licitació i del -1,20% respecte del tancament del curs 
2013-2014 
 
Previsió d’ingressos del servei 
 
La previsió d’ingressos en valora en  483.959,43€ representa un increment de 3,33% 
dels ingressos sobre el pressupost de licitació i una  reducció de 4,410% sobre el 
tancament del curs 2013-2014.  La reducció d’ingressos s’explica principalment per la 
variació  d’usuaris dels  serveis de l’escola bressol  i dels usos que aquests fan dels 
diferents serveis de l’escola.  
 
En relació a l’aportació municipal, la previsió compleix allò que s’estableix a la clàusula 5 
apartat 2a del plec de clàusules administratives per a la concessió del servei. Es 
presenta a continuació el quadre resum relatiu a la previsió d’ingressos amb les 
previsions necessàries per mantenir l’equilibri pressupostari. 
 

 Variació 

Ingressos pres. adj. Tancament 
curs 13-14 

Pressupost  Proposta 
Ajuntament Licitació curs  

13-14 15-16 

Subvenció 98.875,00 € 109.375,00 € 106.750,00 € 106.750,00 € 7,96% -2,40% 

Aportació Ajuntament 103.960,00 € 117.596,06 € 112.240,00 € 97.297,31 € 7,96% -4,55% 

Quotes escolaritat 202.463,25 € 212.750,16 € 216.115,79 € 216.115,79 € 6,74% 1,58% 

Ingres serveis complem. 63.046,50 € 66.545,04 € 48.853,64 € 48.853,64 € -22,51% -26,59% 

TOTAL 468.344,75 € 506.266,26 € 483.959,43 € 469.016,74 € 3,33% -4,41% 

 
Les tarifes per al curs 2015-2016 són les que s’estableix a la clàusula 8 del plec de 
clàusulesadministratives i que es transcriuen a continuació: 
 

 
Quota escolaritat 

Curs 15-16 

Mensualitat 165,00 
Mensualitat 2 germans al centre 247,50 
Mensualitat 3 germans al centre 371,25 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 148,50 
 
Quota serveis complementaris 

Curs 15-16 
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½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,81 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,63 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,89 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,78 
 
Quota servei  menjador 

Curs 15-16 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 7,40 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 
Berenar fix 0,72 

 
Bonificació quota escolaritat 
 
Es proposa la introducció d’una bonificació del 50% de la quota d’escolaritat per a les 
famílies d’aquells infants, que havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació Infantil, 
siguin retinguts a l’escola bressol per indicació de l’Equip Assessorament 
Psicopedagògic (EAP) del Departament d’Ensenyament i estiguin en situació 
socioeconòmica desfavorida. Es proposa que per poder gaudir de la bonificació les 
persones beneficiàries hagin  de presentar: 
 
1. Document de sol·licitud. 
2. Dictamen o informe de l’EAP en què es recomani l’escolarització en llar d’infants 
3. Informe del Serveis Socials Municipals en relació a la situació socioeconòmica. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada d’Ensenyament, 
s’acorda per deu 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 i Espàrrech, Toni 
Romero Carbonell i Manel Almellones Conesa, i set abstencions dels regidors Blanca 
Arbell Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia 
Tamayo Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.- Aprovar el pressupost i les tarifes referides a la totalitat dels serveis de 
l’escola bressol municipal, a aplicar durant el curs 2015-2016, en els termes següents: 
 

Quota escolaritat Curs 15-16 
Mensualitat 165,00 
Mensualitat 2 germans al centre 247,50 
Mensualitat 3 germans al centre 371,25 
Mensualitat família nombrosa o monoparental 148,50 
 
Quota serveis complementaris 

Curs 15-16 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,81 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 27,63 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,89 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,78 
 
Quota servei  menjador 

Curs 15-16 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 7,40 
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Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 8,92 
Berenar fix 0,72 
Berenar esporàdic 0,89 

 
SEGON.- Aprovar la bonificació de la quota d’escolaritat en els termes següents:  
 
Bonificació quota escolaritat 
 
Bonificació del 50% de la quota d’escolaritat per a les famílies d’aquells infants, que 
havent-se d’incorporar al segon cicle d’Educació Infantil, siguin retinguts a l’escola 
bressol per indicació de l’Equip Assessorament Psicopedagògic (EAP) del 
Departament d’Ensenyament i estiguin en situació socioeconòmica desfavorida. Per 
poder gaudir de la bonificació les persones beneficiàries hauran  de presentar: 
 
1. Document de sol·licitud. 
2. Dictamen o informe de l’EAP en què es recomani l’escolarització en llar d’infants 
3. Informe del Serveis Socials Municipals en relació a la situació socioeconòmica. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que el 
posicionament del seu grup va en la mateixa línia que en els dos punts anteriors. 
Veuen positives les bonificacions que es fan del 50% per a les famílies d’aquells 
infants que, havent-se d’incorporar al segon cicle d’educació infantil, siguin retinguts a 
l’escola bressol per indicació de l’equip d’assessorament psicopedagògic del 
Departament d’Ensenyament i estiguin en situació socioeconòmica desfavorida, i la 
rebaixa de la quota del servei de menjador, cosa que ja havien manifestat. Ara bé, 
també s’abstindran, no tant per les actuacions del govern municipal, sinó per l’actuació 
de la Generalitat, que no compleix amb l’aportació que hauria de fer, ja que si fos així, 
les aportacions de l’Ajuntament i de la família serien diferents. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que amb 
aquest punt s’entra en l’assumpte dels pressupostos i per saber les quotes que 
paguen els canetencs per l’escola bressol, aquestes quotes depenen de les 
aportacions de la Generalitat, de les de l’Ajuntament i de les de les famílies. Quan el 
seu grup va deixar el govern l’any 2010, les aportacions estaven dividides per terços i 
en aquest moment l’aportació de l’Ajuntament arriba escassament a una quarta part i 
la Generalitat tampoc aporta el que li pertocaria, amb la qual cosa entre les quotes 
d’escolaritat i els pagaments dels serveis complementaris, les famílies aporten gairebé 
un 55% o 60% del cost del servei. Per aquest motiu, el seu grup municipal s’abstindrà 
en aquest punt i s’abstindran perquè estan d’acord amb la bonificació de la quota 
d’escolaritat i amb el nou preu del menjador, una reivindicació que feia temps que 
havien fet. 
 
10.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE LES ORDENANÇES FISCALS NÚM. 
2, 5 i  21. 
 
L’Ordenança Fiscal núm.2 regula l’Impost sobre Activitats Econòmiques, la núm. 5 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i la núm. 21, la Taxa per la 
prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicencia, comunicació prèvia o declaració 
responsable i per als controls posteriors a l’inici de les activitats. 
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Atès que des de la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament s’ha treballat en 
l’elaboració del PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
amb l’objectiu de definir l’estratègia de desenvolupament econòmic de Canet a mig i a 
llarg termini. 
 
Atès que aquest pla recull, a partir de l’anàlisi de les opinions recollides entre els 
agents implicats en els diferents sectors estratègics durant les primeres fases del 
projecte i, tenint en compte els resultats esmentats dels estudis i treballs anteriors, els 
resultats de les opinions de la ciutadania i la valoració feta des de la Comissió Tècnica, 
s’han pogut extreure de manera molt visible quatre línies estratègiques d’actuació per 
al desenvolupament econòmic del municipi, en funció de les quals s’anirà definint el 
corresponent pla d’acció.   
 
Concretament la línia que fa referència a l’impuls de mesures per a la captació 
d’activitat econòmica i la creació d’ocupació, especifica la necessitat de treballar per 
potenciar els avantatges competitius del municipi que facilitin la instal•lació de noves 
empreses, el manteniment de les ja existents i, com a resultat, fomentar l’ocupació i la 
riquesa local. 
 
Al mateix temps, també es planteja la conveniència d’impulsar estratègies per 
potenciar l’establiment de nous sectors empresarials que suposin oportunitats de 
creixement del municipi, fent especial atenció al desenvolupament d’activitat al Polígon 
Industrial. Tot això amb la finalitat d’incrementar la taxa d’ocupació al municipi i el nivell 
i qualitat de vida de la població. 
 
Es per això que, des de la regidoria, s’han plantejat un seguit de mesures 
extraordinàries per a la reactivació econòmica amb els objectius concrets de: 
- Facilitar l’inici i la implantació al municipi de noves activitats empresarials. 
- Facilitar la implantació d’indústria al Polígon Industrial de Can Misser 
- Donar suport a les micro empreses i pymes ja establertes. 
- Donar suport als treballadors/ores autònoms del municipi per posar en marxa una 

activitat econòmica. 
 
Atès que les mesures proposades consisteixen en bonificacions sobre l’IAE, l’ICIO i les 
taxes de tramitació de noves activitats, especialment en aquells casos en què l’exercici 
de l’activitat suposi la generació de llocs de treball. 
 
Vist l’informe de la TAG d’Urbanisme, de data 24.04.2015, el contingut del qual es 
transcriu a continuació: 
 

INFORME SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANÇES 
FISCALS NÚM. 2, 5 i  21. 
 
Dolors Puig Gómez, TAG d’Urbanisme de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació a 
l’Ordenança Fiscal núm.2, 5 i 21, emeto el següent 
 

I N F O R M E 
 
L’Àrea de Promoció Econòmica proposa l’adopció de mesures extraordinàries per a la 
reactivació econòmica, amb els objectius de facilitar l’inici i la implantació de noves 
activitats empresarials al municipi i donar suport a les empreses ja establertes. 
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Amb aquests objectius, es proposa la introducció de beneficis fiscals, amb la modificació 
de les ordenances fiscals següents: 
 
- O.F. núm. 2. Impost sobre Activitats Econòmiques. 
- O.F. núm. 5. Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres. 
- O.F. núm. 21. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicencia, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
PRIMER.- L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), reconegut per l’article 78 
TRLRHL, és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït pel 
mer exercici, en territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, 
s’exerceixin o no en un local determinat i es trobin o no especificades a les tarifes 
d’aquest impost. 
 
Dins la regulació d’aquest impost que fa el TRLRHL, es reconeix una sèrie d’exempcions 
i de bonificacions obligatòries, als articles 82 i 88.1, respectivament, recollides també per 
l’Ajuntament de Canet de Mar, a l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora d’aquest impost. 
 
L’article 88.2 de la Llei reconeix, a més, la possibilitat que les ordenances fiscals puguin 
aplicar altres bonificacions de caràcter potestatiu, algunes de les quals ja són d’aplicació 
al municipi de Canet de Mar. 
 
Ara bé, en relació amb la proposta de l’Àrea de Promoció Econòmica d’adopció de 
mesures extraordinàries per a la reactivació econòmica, cal fer esment a la possibilitat 
d’aplicar una bonificació més, de caràcter potestatiu, contemplada a l’apartat b) de 
l’article 88.2 TRLRHL de la manera següent: 
 
“2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicaran las siguientes 
bonificaciones: 
 
(…) 
 
b) Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50 por ciento de la cuota 
correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan 
incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante 
el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación 
con el período anterior a aquél. 
   
La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder 
el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio 
de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido. 
 
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones 
a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo a) anterior.” 
 
SEGON.- Pel que fa a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), segons 
declaren l’article 100 TRLRHL i l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora d’aquest impost, es 
tracta d’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 
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prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest 
ajuntament. 
 
L’article 103.2 de la Llei reconeix, a més, la possibilitat que les ordenances fiscals puguin 
aplicar bonificacions de caràcter potestatiu, algunes de les quals ja són d’aplicació al 
municipi de Canet de Mar. 
 
Entre el ventall de bonificacions d’aquest tipus apareix la bonificació següent, 
contemplada a l’apartat a) de l’article 103.2 TRLRHL de la manera següent: 
 
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota 
del impuesto: 
 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, 
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo 
que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la 
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la 
mayoría simple de sus miembros.” 
 
La possibilitat d’aplicar aquesta bonificació, en concret, a favor de construccions, 
instal·lacions o obres que es declarin d’especial interès municipal per concórrer 
circumstàncies de foment de l’ocupació ja es recull a les ordenances fiscals vigents i està 
en línia amb la proposta de l’Àrea de Promoció Econòmica, orientada al foment de 
l’activitat empresarial i, per extensió, a la creació de nous llocs de treball estables. 
 
El que ara es proposa és delimitar aquest tipus de bonificacions, definint amb quins 
criteris es poden arribar a concedir. 
 
TERCER.- Pel que fa a la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa 
en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats (O.F. núm. 21), en constitueix el fet imposable l'activitat municipal, tant tècnica 
com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que 
es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Canet de Mar, s'ajusten a 
l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en 
l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84, 84 bis i 
84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la 
normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa 
reguladora dels espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa 
general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a 
aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les 
empreses. 
 
La proposta de l’Àrea de Promoció Econòmica també contempla, com a mesura 
extraordinària per a la reactivació econòmica, unes bonificacions d’aquesta taxa, 
destinades, d’una banda, als trasllats d’activitats i, de l’altra, a la creació d’ocupació local, 
amb una sèrie de característiques i requisits específics. 
 
MODIFICACIONS PROPOSADES: 
 
A la vista de la proposta de l’Àrea de Promoció Econòmica, i un cop analitzada la 
normativa vigent en matèria d’hisendes locals, sens perjudici que l’òrgan competent 
adopti la resolució que escaigui, es considera adequat, amb la finalitat d’incentivar la 
reactivació econòmica, la introducció de bonificacions extraordinàries dins les 
ordenances fiscals següents: 
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1. O.F. NÚM. 2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Introducció d’un nou apartat 2n, dins l’article 5 de l’Ordenança, relatiu als beneficis fiscals 
de caràcter potestatiu, el redactat del qual seria el següent: 
 
“2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran d’una 
bonificació addicional del 25% sobre la quota tributària del període impositiu 
corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin entre 1 i 25 
treballadors la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al conjunt de les 
activitats desenvolupades en el municipi. El percentatge de bonificació sobre la quota 
serà del 30% en cas que l’increment de treballadors superi els 25.  
 
Per al càlcul de la bonificació caldrà tenir en compte les següents especialitats: 
 
a) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es 
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de 
l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 
 
b) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent 
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral complerta. 
 
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és 
d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa, això és, còpia dels nous 
contractes indefinits celebrats i del model TC2. L’acord de concessió inclourà, si s’escau, 
el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del període impositiu 
corresponent.” 
 
2. O.F. NÚM. 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Es pretén introduir una definició dels criteris i de la quantia específica per la qual es 
podrà concedir la bonificació en l’ICIO, de caràcter potestatiu, aplicable a les 
construccions, instal·lacions o obres que es declarin d’especial interès municipal per 
concórrer circumstàncies de foment de l’ocupació, introduint els següents apartats: 
 
“Es concedirà una bonificació de la quota de l’impost a favor de les construccions, 
instal•lacions i obres d’aquelles obres destinades a la implantació, l’adequació, millora o 
modernització de locals, naus industrials o despatxos destinats en general a la realització 
d’activitats econòmiques, per concórrer circumstàncies especials de foment de 
l’ocupació, previstes a l’article 103.2.a) del RDL 2/2004, de 5 de març, que beneficiaran a 
tota la població. La bonificació aplicable es determinarà de la forma següent: 
 
- Superfície fins a 1.000 m2: bonificació del 50% 
- Superfície entre 1.001 i 3.000 m2: bonificació del 35% 
- Superfície de més de 3.000 m2: bonificació del 25% 
 
El subjecte passiu presentarà la sol·licitud juntament amb la llicència d’obres o 
urbanística, i haurà de justificar que concorren les circumstàncies d’especial interès o 
utilitat municipal. A tal efecte, haurà de presentar: 
 
- La memòria tècnica on quedi reflectida la instal•lació proposada. 
- El cost de les inversions realitzades. 
- Documentació acreditativa de l’activitat econòmica a la qual està subjecte l’immoble 

sobre el que es realitzarà l’obra. 
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L’atorgament de la bonificació estarà condicionada a l’informe favorable de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i dels Serveis Tècnics Municipals i a la declaració de l’especial 
interès o utilitat municipal per part del Ple municipal, per vot favorable de la majoria 
simple dels seus membres. 
 
No podran beneficiar-se de la bonificació aquells subjectes passius de l’impost que 
incorrin en qualsevol de les circumstàncies següents: 
 
a. No estiguin al corrent en el pagament dels impostos municipals, tributs i altres 
ingressos. 
 
b. Els que iniciaren les obres, construccions i instal•lacions sense gaudir de la 
corresponent llicència, sense perjudici del que pugui dictar el Ple de la Corporació. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal•lacions o obres per a les quals es demana el 
benefici fiscal.” 
 
3. O.F. NÚM. 21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS 
DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICENCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ 
RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS 
 
Es considera adient la modificació del redactat actual de l’article 5 de l’ordenança, de 
manera que allà on diu: 
 
 “No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.” 
 
digui: 
 
“Gaudiran d’una bonificació del 40% totes les activitats que s’iniciïn durant l’any en curs. 
En cas que hagin estat assessorades al Servei d'Assessorament per a la Creació 
d'Empreses de l’Ajuntament de Canet de Mar, la bonificació serà del 70%. 
 
En el cas de persones jurídiques es considerarà que es produeix aquest inici quan es 
tracti d’entitats de nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin 
romàs inactives des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha 
produït l’inici quan, encara que es tracti d’un nou subjecte passiu, l’activitat s’hagi exercit 
anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre d’altres supòsits, en els 
casos de:  
 
a. Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
b. Transformació de societats. 
c. Canvi en la personalitat jurídica de l’explotador quan l’anterior titular mantingui una 
posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat. 
 
En el cas de persones físiques es considerarà que es produeix aquest inici quan no 
hagin exercit una activitat empresarial en els 12 mesos anteriors a la data d’inici de la 
nova activitat. També serà d’aplicació aquesta exempció a les persones físiques que, no 
obstant vinguin exercint ja una activitat empresarial, n’iniciïn una de nova que suposi 
variació de l’epígraf de la classificació nacional d’activitats econòmiques. 
 
No s’aplicarà la bonificació als contribuents que demanin la llicència durant l’any en curs, 
si l’activitat ja s’estava desenvolupant amb anterioritat. 
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No s’aplicarà la bonificació a les comunicacions per a l’inici de l’activitat d’apartaments i 
habitatges d’ús turístic. 
 
Canvis d’emplaçament 
 
Totes les activitats que canviïn l’emplaçament del local dintre del terme municipal en el 
període de 5 anys, tributaran pel 50% de les tarifes establertes a l’article 6 i en l’apartat 
que li correspongui.” 
 
ANÀLISI ECONÒMICA:  
 
1. Per tal de fer una estimació de la davallada d’ingressos que suposaria per a 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’aplicació de les bonificacions proposades, s’han analitzat, 
d’una banda, les activitats tramitades durant l’any 2014, i de l’altra, les sol·licituds i 
comunicacions d’obres corresponents al mateix any. 
 
Pel que fa les activitats, s’han tramitat un total de 16 procediments de comprovació de 
comunicacions prèvies o declaracions responsables per a l’obertura d’establiments no 
sotmesos a la Llei 20/2009 ni a la reglamentació d’espectacles i activitats recreatives, és 
a dir, activitats innòcues, i 1 procediment de comprovació de comunicació prèvia 
ambiental d’una activitat sotmesa a l’Annex III de la Llei 20/2009. 
 
D’aquestes noves activitats, un total de 13 empreses han estat creades de bell nou amb 
el suport del Servei d'Assessorament per a la Creació d'Empreses de l’Àrea de Promoció 
Econòmica. 
 
Per aquestes tramitacions han estat liquidades i ingressades les quantitats següents: 
 

Tràmit Quantitat Taxa Total 
Comprovació  activitats 
innòcues 16 408,42 € 6.534,72 € 

Comprovació comunicació 
ambiental 1 610,35 € 610,35 € 

Total:   7.145,07 € 
 
A la vista que pel que va d’any 2015, de gener a abril, s’han tramitat un total de 14 
procediments s’estima que a la finalització de l’exercici 2015 s’hauran tramitar un total de 
30 procediments, el 80% dels quals es preveu siguin comprovacions de comunicacions 
prèvies d’activitats innòcues i el 20% restant, comprovacions de comunicacions 
d’activitats sotmeses a l’Annex III de la Llei 20/2009. 
 
Els ingressos per aquests conceptes previstos serien: 
 

Tràmit Quantitat Taxa Total 
Comprovació  activitats 
innòcues 24 408,42 € 9.802,08 € 

Comprovació comunicació 
ambiental 6 610,35 € 3.662,10 € 

Total:   13.464,18 € 
 
Ara be, atès que en el pressupost municipal d’ingressos per l’exercici 2015 hi consta una 
previsió d’ingressos per aquest concepte de 12.800,00€, en cas d’aplicar-se la 
bonificació de la taxa contemplada a l’O.F. núm. 21 a aquestes noves activitats, es 
considera que el 75% de les noves empreses es podria acollir a la bonificació del 70%, 
per haver estat assessorades pel Servei d'Assessorament per a la Creació d'Empreses, i 
el 25% restant es beneficiaria d’una bonificació del 40%, amb els resultats següents: 
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75% 10.098,14 € Bonificació del 70% 7.068,70 € 
25% 3.366,04 € Bonificació del 40% 1.346,42 € 

100% 13.464,18 € Total bonificacions: 8.415,12 € 
    

Aquesta bonificació representarà un decrement d’un 65,74% sobre el total d’ingressos 
previstos al pressupost municipal per aquest concepte. 
 
2. Quant a llicències d’obres destinades a l’adequació de locals o la implantació de 
noves activitats, han estat tramitades un total de 9 llicències d’obres menors, per les 
quals s’ha ingressat, en concepte d’ICIO, les quantitats següents: 
 

Núm. Exp. ICIO 
13/2014 2,75 € 
24/2014 513,03 € 
46/2014 37,63 € 
55/2014 36,72 € 
69/2014 140,00 € 
88/2014 897,20 € 

111/2014 123,48 € 
122/2014 131,71 € 
143/2014 164,64 € 

Total: 2.047,16 € 
 
Tenint en compte que es proposa una bonificació del 50% de la quota de l’impost per a 
aquelles obres destinades a la implantació, l’adequació, millora o modernització de 
locals, naus industrials o despatxos destinats en general a la realització d’activitats 
econòmiques, per concórrer circumstàncies especials de foment de l’ocupació, quina 
superfície afectada per l’obra sigui inferior a 1.000m2, i a la vista que cap de les llicències 
corresponents a l’any 2014 va superar aquest llindar, caldria preveure que totes les que 
es presentin durant l’exercici 2015 podran gaudir d’aquesta bonificació. 
 
Si es preveu que amb l’aprovació de les bonificacions que ara es proposen s’incrementi 
l’inici de noves activitats, i s’estima que es pot arribar a tramitar un total de 30 noves 
activitats, es pot pressuposar en la meitat dels casos serà necessària la realització 
d’obres d’adequació, millora o modernització de locals, naus industrials o despatxos, la 
bonificació que s’aplicaria seria del 50%, amb els resultats següents: 
 

 Expedients ICIO   
Any 2014 9 2.047,16 €   

Any 2015 15 3.411,93 € Bonificació 
50%: 1.705,97 € 

 
Atès que en el pressupost municipal d’ingressos per l’exercici 2015 hi consta una previsió 
d’ingressos per aquest concepte de 20.000,00€, aquesta bonificació representarà un 
decrement d’un 8,53% sobre aquesta previsió. 
 
3. Pel que fa a l’ Impost d’Activitat Econòmica (IAE), segons dades facilitades des de 
l’Organisme de Gestió Tributària pel que fa el cens de l’IAE 2015 un total de 67 
empreses tributaran per l’esmentat impost, en el cas que un 30% d’aquestes empreses 
incrementin la seva plantilla entre 1-3 treballadors la bonificació prevista per l’exercici 
2016 seria la següent: 
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 Empreses Quota 
mínima 

Bonificació 
25%  

Any 2016 20  9.622,93€ 2.405,73 €  
 
Atès que en el pressupost municipal d’ingressos per l’exercici 2015 hi consta una previsió 
d’ingressos per aquest concepte de 58.000,00€, si considerem que aquesta previsió sigui 
la mateixa per l’exercici 2016, aquesta bonificació representarà un decrement d’un 4,15% 
sobre aquesta previsió 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
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, de 
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Promoció Econòmica, 
Comerç, Consum, Indústria i Turisme, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les següents ordenances: 
 
- O.F. núm. 2. Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 
- O.F. núm. 5. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 
- O.F. núm. 21. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en 

l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicencia, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats, 

 
SEGON.- Introduir a les O.F. núm. 2, 5 i 21 les bonificacions següents: 
 
1. O.F. NÚM. 2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Introducció d’un nou apartat 2n, dins l’article 5 de l’Ordenança, relatiu als beneficis 
fiscals de caràcter potestatiu, amb el redactat següent: 

 
“2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
gaudiran d’una bonificació addicional del 25% sobre la quota tributària del 
període impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que 
incrementin entre 1 i 25 treballadors la plantilla de treballadors amb contracte 
indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi. El 
percentatge de bonificació sobre la quota serà del 30% en cas que l’increment 
de treballadors superi els 25.  
 
Per al càlcul de la bonificació caldrà tenir en compte les següents especialitats: 
 
a) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un 
municipi no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja 
formaven part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 
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b) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre 
equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral complerta. 
 
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el 
qual és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa, això és, còpia 
dels nous contractes indefinits celebrats i del model TC2. L’acord de concessió 
inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la 
liquidació del període impositiu corresponent.” 
 

2. O.F. NÚM. 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Introduir la definició dels criteris i de la quantia específica per la qual es podrà concedir 
la bonificació en l’ICIO, de caràcter potestatiu, aplicable a les construccions, 
instal·lacions o obres que es declarin d’especial interès municipal per concórrer 
circumstàncies de foment de l’ocupació, de la manera següent: 

 
“Es concedirà una bonificació de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres d’aquelles obres destinades a la implantació, 
l’adequació, millora o modernització de locals, naus industrials o despatxos 
destinats en general a la realització d’activitats econòmiques, per concórrer 
circumstàncies especials de foment de l’ocupació, previstes a l’article 103.2.a) 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que beneficiaran a tota la població. La bonificació 
aplicable es determinarà de la forma següent: 
 
- Superfície fins a 1.000 m2: bonificació del 50% 
- Superfície entre 1.001 i 3.000 m2: bonificació del 35% 
- Superfície de més de 3.000 m2: bonificació del 25% 
 
El subjecte passiu presentarà la sol·licitud juntament amb la llicència d’obres o 
urbanística, i haurà de justificar que concorren les circumstàncies d’especial 
interès o utilitat municipal. A tal efecte, haurà de presentar: 
 
- La memòria tècnica on quedi reflectida la instal•lació proposada. 
- El cost de les inversions realitzades. 
- Documentació acreditativa de l’activitat econòmica a la qual està subjecte 

l’immoble sobre el que es realitzarà l’obra. 
 
L’atorgament de la bonificació estarà condicionada a l’informe favorable de l’Àrea 
de Promoció Econòmica i dels Serveis Tècnics Municipals i a la declaració de 
l’especial interès o utilitat municipal per part del Ple municipal, per vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres. 
 
No podran beneficiar-se de la bonificació aquells subjectes passius de l’impost 
que incorrin en qualsevol de les circumstàncies següents: 
 
a. No estiguin al corrent en el pagament dels impostos municipals, tributs i altres 

ingressos. 
 
b. Els que iniciaren les obres, construccions i instal•lacions sense gaudir de la 

corresponent llicència, sense perjudici del que pugui dictar el Ple de la 
Corporació. 
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Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar 
pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a 
les quals es demana el benefici fiscal.” 
 

3. O.F. NÚM. 21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A 
TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICENCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O 
DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES 
ACTIVITATS 
 
Modificació del redactat actual de l’article 5 de l’ordenança, de manera que allà on diu: 

 
 “No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.” 
 

digui: 
 

“Gaudiran d’una bonificació del 40% totes les activitats que s’iniciïn durant l’any 
en curs. En cas que hagin estat assessorades al Servei d'Assessorament per a 
la Creació d'Empreses de l’Ajuntament de Canet de Mar, la bonificació serà del 
70%. 
 
En el cas de persones jurídiques es considerarà que es produeix aquest inici 
quan es tracti d’entitats de nova creació o quan, havent estat creades amb 
anterioritat, hagin romàs inactives des de la seva constitució. Tanmateix, no es 
considerarà que s’ha produït l’inici quan, encara que es tracti d’un nou subjecte 
passiu, l’activitat s’hagi exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que 
concorre, entre d’altres supòsits, en els casos de:  
 
a. Fusió, escissió o aportació de branques d’activitat. 
b. Transformació de societats. 
c. Canvi en la personalitat jurídica de l’explotador quan l’anterior titular 

mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la 
nova entitat. 

 
En el cas de persones físiques es considerarà que es produeix aquest inici 
quan no hagin exercit una activitat empresarial en els 12 mesos anteriors a la 
data d’inici de la nova activitat. També serà d’aplicació aquesta exempció a les 
persones físiques que, no obstant vinguin exercint ja una activitat empresarial, 
n’iniciïn una de nova que suposi variació de l’epígraf de la classificació nacional 
d’activitats econòmiques. 
 
No s’aplicarà la bonificació als contribuents que demanin la llicència durant 
l’any en curs, si l’activitat ja s’estava desenvolupant amb anterioritat. 
 
No s’aplicarà la bonificació a les comunicacions per a l’inici de l’activitat 
d’apartaments i habitatges d’ús turístic. 
 
Canvis d’emplaçament 
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Totes les activitats que canviïn l’emplaçament del local dintre del terme 
municipal en el període de 5 anys, tributaran pel 50% de les tarifes establertes 
a l’article 6 i en l’apartat que li correspongui.” 

 
TERCER.-L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenança fiscal per a l’exercici 2015, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
QUART.- 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. 
 
El senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Comerç, 
Consum, Indústria i Turisme, explica que en el marc de les conclusions establertes en 
el darrer Pla Estratègic de Promoció Econòmica, un dels assumptes que va quedar 
ben palès és que com a municipi es necessitava donar suport a la creació de noves 
activitats econòmiques per aconseguir crear més nous llocs de feina. També calia 
afavorir totes aquelles empreses que es volguessin instal·lar al municipi. Des del mes 
de novembre s’ha treballat, des de diferents departaments municipals, per instaurar un 
programa d’impuls de mesures d’activitat econòmica. Per això s’ha desenvolupat 
aquest programa de mesures d’ajut per aconseguir la captació i la implantació de 
noves activitats comercials, industrials i de serveis i afavorir la inserció laboral. Es vol 
facilitar que les persones que hagin d’iniciar una activitat econòmica en el municipi li 
sigui més fàcil i més barat. Alhora, es vol facilitar la possibilitat de buscar indústries 
que es vulguin instal·lar al polígon industrial. Es vol donar suport a les microempreses, 
que cada vegada se n’estan constituint més, de manera general, tant en el sector del 
comerç com en el de serveis, també a les PIMES que ja estan establertes a Canet i 
que vulguin modificar o ampliar la seva capacitat. Una altra mesura que s’ha pres és 
facilitar a totes aquelles empreses que per créixer necessiten un local nou, el trasllat a 
altres locals del mateix municipi perquè puguin donar un millor servei als seus clients. 
Lògicament, aquest programa de mesures desemboca en una modificació de les 
ordenances fiscals, per poder tirar-lo endavant i això és el que es porta a aprovació del 
Ple. A continuació, fa un breu resum de les ordenances fiscals que es volen modificar. 
Totes aquestes bonificacions s’han hagut de fer a partir de les partides que hi ha 
actualment al pressupost d’aquest any i es preveu, inicialment, una partida 
pressupostària de 45.000 euros per fer front a aquestes bonificacions, que era la 
dotació prevista per a l’any anterior. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
estan d’acord amb qualsevol política que vagi encaminada a atraure nous negocis o 
per incrementar els que ja hi ha a la població i facilitar a les empreses l’incrementdel 
nombre de persones que hi treballen. Explica que si s’extrapolen els números 
d’aquestes bonificacions a l’any anterior, es pot veure que s’està parlant d’uns 15.000 
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euros, tot i que el senyor Lamana ha parlat que s’hi destinarà una partida d’uns 45.000 
euros. Per això, i en funció de la cooperativitat entre polígons de diferents municipis, 
creuen que aquesta previsió podria haver estat més agressiva, en el sentit de donar 
més rebaixes per aconseguir que les empreses encara ho tinguin més difícil per no 
triar Canet de Mar per establir la seva seu. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
quan es van començar a elaborar els pressupostos, el seu grup municipal va fer arribar 
al regidor d’Hisenda tota una sèrie de propostes en aquesta línia. Era un paquet 
depropostes que preveia una sèrie de bonificacions fiscals, de subvencions, sempre 
amb l’objectiu de donar suport a les empreses i als emprenedors per fomentar la 
creació de llocs de treball. Al final, van acordar que es treballaria en la línia de les 
bonificacions fiscals, ja que per a les subvencions calia crear una partida 
pressupostària. En canvi, amb les bonificacions fiscals, més que una partida 
pressupostària el que es té és una baixa d’ingressos i, per tant, era aquesta líniamés 
senzilla. Demana al senyor Lamana que reconegui que aquesta feina s’ha estat fent 
amb tots els grups del Ple municipal i que aquesta iniciativa, aquesta proposta, ha 
estat consensuada amb tots. Pensen que es podria haver estat més agosarat, però 
consideren que és un primer pas per continuar treballant en aquest objectiu d’activar la 
creació de llocs de treball. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que el 
seu grup municipal sempre ha estat a favor de qualsevol iniciativa que comporti la 
creació de llocs de treball i promocionar el poble. Creuen que són unes mesures 
interessants, però també creuen que són molt tímides i que podrien haver estat més 
ambicioses, però sobretot creuen que es podrien haver fet abans, tenint en compte el 
que li hauria representat a aquest Ajuntament, pressupostàriament parlant. El senyor 
Lamana ha parlat de 50.000 euros de pressupost, però les partides que presenten es 
tradueixen en uns 15.000 euros. Per tant, això vol dir que ja s’hauria pogut fer abans. 
Es porten molts anys d’endarreriment. Felicita el senyor Lamana que, després de vuit 
anys en el càrrec de regidor de Promoció Econòmica i un pla estratègic, ha obert els 
ulls i ha vist que en aquest poble fa falta potenciar l’activitat econòmica, hagi dut 
l’Ajuntament a aquest punt que, suposa, que és un punt de partida per als governs 
futurs, ja que realment fa falta potenciar l’activitat econòmica. 
 
El senyor Lamana explica que si l’any passat es preveia una partida de 15.000 euros 
per aquest concepte i aquest any se’n preveuen 45.000, es veu clarament que s’està 
triplicant. Tant de bo en futurs plens municipals s’hagin de fer modificacions 
pressupostàries al voltant d’aquest assumpte. Explica que en la seva exposició ja ha 
comentat que des definals d’any s’està treballant amb tots els grups municipals en 
aquest assumpte. És a dir, aquest és un assumpte consensuat amb tothom i tothom hi 
ha aportat el seu granet de sorra. Per últim, comenta que l’Àrea sempre ha estat 
oberta a suggeriments, s’han convocat bastantes reunions i qualsevol iniciativa que els 
grups municipals hi haguessin volgut incorporar només hauria calgut que l’haguessin 
manifestat i sempre s’ha convocat a tots els grups municipals que formen el Ple. Les 
aportacions estan fetes en base, per una banda, al que han manifestat tots els grups i, 
per l’altra, al que permetia el pressupost. Agraeix la felicitació de la senyora Tenas i li 
comenta que durant aquests últims vuit anys hi ha hagut una crisi econòmica que no 
s’havia patit mai abans. Espera i desitja, pel bé del poble, que si la senyora Tenas mai 
s’asseu en aquesta cadira, pugui acabar amb l’atur al poble i que ho faci molt bé que, 
al cap i a lafi, és el que ha intentat ell durant aquests vuit anys. 
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El senyor alcalde es dirigeix al grup municipal d’ERC i els agraeix que després de 
quatre anys els hagin agraït la feina feta pel regidor. Ell també li agraeix la feina feta 
durant aquests quatre anys, entre altres coses perquè, a part d’aquestes últimes 
mesures que s’aproven avui, ha consolidat una Fira Modernista i s’ha fet un Canet 
Rock, que es continuarà consolidant gràcies, en part, a la feina feta pel senyor 
Lamana. Per això agraeix moltíssim la felicitació de la senyora Tenas, encara que sigui 
a l’últim Ple de la legislatura. 
 
11.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 1 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
DE CREACIÓ DE FITXERS DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL 
 
Atès que el Ple municipal de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 de novembre 
de 2011, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de creació dels fitxers de 
protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Atès que el text íntegre d’aquesta Ordenança es va publicar al BOP del dia 10 de 
febrer de 2012 i va entrar en vigor, d’acord amb la seva Disposició final, l’endemà 
d’aquesta publicació. 
 
Atès que l’Annex 1 d’aquesta Ordenança contenen els diferents fitxers de dades 
personals de nova creació que operen a l’Ajuntament. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 31 de maig de 2012, va aprovar inicialment 
una modificació de l’Annex 1 d’aquesta Ordenança per tal d’incloure fitxers de dades 
personals de nova creació i registrar-los en el Registre de Protecció de Dades de 
Catalunya de Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 26 de juliol de 2012, va aprovar inicialment 
una altra modificació de l’Annex 1 d’aquesta Ordenança, amb la nova inclusió d’altres 
fitxers de dades personals de nova creació i registrar-los en el Registre de Protecció 
de Dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
Atès que d’aleshores ençà cal fer una nova modificació d’aquest Annex per incloure 
més fitxers de dades personals de nova creació. 
 
Vista i trobada conforme la modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança de creació dels 
fitxers de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, la 
qual es transcriu a continuació: 
 

Fitxer videovigilància a l’edifici del Mercat Municipal: 
 
a) Denominació, finalitat i usos previstos: 
b) Denominació: videovigilància a l’edifici del mercat municipal. 
c) Finalitat i usos previstos: Garantir la seguretat dels béns i les persones del mercat 

municipal. Es preveu la possibilitat d’exercici d’accions legals que corresponguin en 
cas d’alguna incidència relacionades amb la seguretat pública i actuacions penals. 

 
d) Procedència de les dades i procediment de recollida: 
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e) Procedència de les dades: Les dades que seran recollides provenen de les 
persones que accedeixin al mercat municipal. 

f) Procediment de recollida de dades: les dades seran recollides mitjançant sistema de 
vídeo per captura d’imatges.  

 
g) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: el personal que 

presta els seus serveis al mercat municipal i els usuaris que hi accedeixin. 
 
h) Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives: imatge de les persones que 

accedeixin al mercat municipal. En tots els casos no hi ha veu. 
 
i) Sistema de tractament: automatitzat. 

 
j) Cessió de dades previstes: No hi ha prevista cap cessió. 

 
k) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència. 

 
l) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar. 

 
m) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Oficina de registre i informació de l’Ajuntament de Canet de 
Mar. 

 
n) Mesures de seguretat: nivell bàsic. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Per tot això, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels 
disset membres presents dels disset membres que integren el nombre de dret 
municipal: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’Annex 1 de l’Ordenança de creació 
dels fitxers de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, que es transcriu en el cos d’aquest acord. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació 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, aquesta modificació 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. 
 



Ref: S/iu 

60 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

CarrerAmple, 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 

12.- APROVACIÓ ACORD RETRIBUTIU APLICACIÓ VALORACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar, a l'any 2009 va dur a terme, en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona una valoració de tots els llocs de treball de l'Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
D'aquesta valoració de llocs de treball, en va sorgir un estudi retributiu, en el que es 
posa de manifest les divergències retributives dels llocs de treball,  tenint en compte la 
puntuació atorgada en  la Valoració de Llocs de Treball i l'equitat interna i externa dels 
llocs de treball, de manera que alguns estan retribuïts per sobre del que correspondria 
i d'altres per sota. 
 
Atès que els representants dels treballadors han demanat reiteradament que es faci 
una nova valoració de llocs de treball, recollint les particularitats actuals dels llocs de 
treball i que s'apliqui la retribució que en resulti. 
 
Atès que aquest és un procés llarg i que comporta temps i la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, els representants dels treballadors han demanat que 
l'Ajuntament preguin el compromís de revisar la valoració de llocs de treball, tan  aviat 
com sigui possible i que s'arribi fins a l'aplicació de l'estudi retributiu. 
 
Atès que el regidor de Règim Intern i la Junta de Personal, a l'espera de dur a terme la 
revisió de la valoració de llocs de treball, han arribat a l'acord de regularitzar  les 
retribucions dels llocs de treball , amb desviació negativa i que tenen una puntuació a 
la Valoració de Llocs de Treball inferior a 200 punts, en un termini de quatre anys, 
segons l'escalat següent: 
 

 Llocs de treball amb una puntuació igual o inferior a 100 punts: Durant l'any 
2015. 

 Llocs de treball amb una puntuació compresa entre a101 i 200 punts i que 
tinguin una diferència de fins a 1.500,00 €: regularitzar-ho en 4 anys 

 Llocs de treball amb una puntuació compresa entre a101 i 200 punts i que 
tinguin una diferència de superior a1.500,00 €: regularitzar-ho en 3 anys 

 
Atès que a la partida 11 92000 15200 hi ha una consignació pressupostària de 15.500 
euros, per cobrir les despeses salarials i a la partida  11 92000 16002 hi ha una 
consignació de 4.805,00 euros, per cobrir les despeses de cotitzacions salarials. 
 
 Atès que està en tràmit la modificació número 18/2015 del pressupost municipal a 
l’objecte d’incrementar la partida 11 92000 15200 amb el crèdit suficient per atendre  
els 23.343,08 que suposa l’aplicació de la mesura.  
 
Vist l'informe emès per la secretària i l'interventor municipals que es transcriu a 
continuació: 
 

Informe núm. 8/2015 conjunt de Secretaria i Intervenció, sobre la proposta d’acord 
retributiu a aplicar a determinats treballadors municipals. 
 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Daniel Martín 
Enrique, interventor municipal emeten el següent: 
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INFORME 

ANTECEDENTS DE FET 
 
I.- Prèvia sol·licitud d’aquest Ajuntament la Diputació de Barcelona va concedir un servei 
d’assistència tècnica consistent en la redacció d’una valoració dels llocs de treball de la 
Corporació que havia de servir de base per a modificar la Relació de Llocs de Treball 
existent, pel que fa a les retribucions assignades a cada lloc de treball. 
 
II.- Així les coses, l’Ajuntament amb col·laboració de la Diputació de Barcelona l’any 2009 
va dur a terme els treballs de valoració dels diferents llocs de treball de la Corporació 
atenent a cadascuna de les funcions i responsabilitats assignades que van concloure, 
segons consta en els arxius municipals, amb una acta del Comitè de Valoració, format 
per la regidora de règim intern Sra. Marisol Pacheco, la cap de RRHH de l’Ajuntament 
Sra. Montserrat Carbonell, els representants dels treballadors senyors 
NemesioLombardo, Anna Brun, Jaume Marquès, Toni Cubel i Ramon Ponsa, i una 
representant de la Diputació de Barcelona, la Sra. Verònica Castro, en la qual es fixava, 
per a cada lloc de treball, una puntuació concreta després d’aplicar diversos criteris tals 
com: titulació acadèmica, responsabilitat orgànica, condicions del lloc de treball, factors 
d’incompatibilitat etc. 
 
Cal dir però, que l’anterior estudi retributiu no està finalitzat, doncs només puntua els 
diferents llocs de treball sense fixar l’import econòmic que correspondria als diferents 
conceptes retributius de caràcter complementari, i no fixa un valor econòmic per a cada 
punt assignat  
 
III.- De l’esmentat estudi retributiu, incomplert, en resulta que determinats llocs de treball 
se’ls va assignar una puntuació que representava una retribució major a la que 
efectivament estaven percebent i a d’altres, se’ls assignà una puntuació que, d’aplicar-se, 
representaria una disminució efectiva de la seva retribució per estar-se retribuint 
actualment a l’alça. 
 
IV.- El regidor de Règim Intern i la Junta de Personal han arribat a l’acord de regularitzar 
les retribucions dels llocs de treball que l’esmentat estudi retributiu va puntuar amb menys 
de 200 punts, de manera que la diferència s’apliqués a les retribucions d’aquest personal, 
durant un termini de quatre anys, i en base a un preu punt pactat (d’import 70,85 € i una 
part fixe de 9.562,07€ corresponent a un 40% de la mitja de retribució del personal), 
d’acord amb el següent escalat: 
 
- Llocs de treball amb puntuació igual o inferior a 100 punts: aplicar la regularització 
retributiva durant l’exercici 2015. 
- Llocs de treball amb puntuació compresa entre 101 i 200 punts i que tinguin una 
diferència respecte la retribució real de fins a 1.500 €: aplicar la regularització retributiva 
durant quatre exercicis pressupostaris. 
- Llocs de treball amb puntuació compresa entre 101 i 200 punts i que tinguin una 
diferència respecte la retribució real superior a 1.500 €: aplicar la regularització retributiva 
durant tres exercicis pressupostaris. 
 
Consta a l’acta de la reunió mantinguda entre l’Ajuntament i el Comitè d’empresa de 
l’Ajuntament, en sessió de data 13 de març de 2015, que l’anterior mesura va ser 
aprovada, acordant sotmetre’l a l’aprovació del Ple municipal per tal de fer-ho efectiu amb 
efectes del dia 1 de gener de 2015, malgrat la mateixa no consta degudament signada 
pels assistents. 
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OBJECTE D’AQUEST INFORME 
 
La finalitat d’aquest informe és fer un anàlisi jurídic i econòmic de la procedència 
d’aprovar l’esmentat acord al que ha arribat el govern municipal amb la part social en 
matèria retributiva. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La legislació aplicable ve determinada per la següent: 
 
-Llei 7/2007, de 12 d’abril, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL). 
 
- 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). 
 
-Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa dels textos legals 
vigents en matèria de funció pública. 
 
-Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal al servei de 
les entitats locals de Catalunya. 
 
-Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
-Llei 26/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015 
(LPGE) 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Improcedència d’aplicar un estudi retributiu incomplert que mai ha estat 
aprovat per òrgan competent. 
 
L’article 29 del RPEL defineix la relació de llocs de treball com l’expressió ordenada del 
conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, a través de la qual 
s'assignaran les funcions, atribucions i comeses que hagi de desenvolupar el personal 
que ocupi els respectius llocs de treball, determinant-se, en el cas de personal funcionari, 
l'escala, la subescala, la classe i la categoria a la qual hagi de pertànyer. 
 
Tal i com estableix l’esmentat Reglament, els diferents complements salarials del 
personal han d’estar reflectits en la Relació de Llocs de Treball i pel seu establiment o 
modificació s’exigeix, amb caràcter previ, que la Corporació efectuï una valoració del lloc 
de treball. Una vegada efectuada la valoració, el Pla n’acordarà la seva aprovació (art. 
170 RPEL). 
 
Dit l’anterior, per tal d’aplicar una modificació de les retribucions salarials del personal al 
servei de la Corporació, en primer lloc caldrà efectuar una valoració dels llocs de treball i 
seguidament aprovar una Relació de Llocs de treball que tingui cabuda en el Pressupost 
municipal.  
 
En el present cas, es proposa aplicar uns increments retributius que responen a un estudi  
que és incomplert i que prèviament no ha estat aprovat pel Ple. I és que, cal posar de 
manifest que la valoració de llocs de treball de l’any 2009 no va finalitzar, en tant que no 
es va arribar mai a determinar l’import corresponent a cadascun dels complements 
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salarials dels diferents llocs de treball. Per aquesta raó, dita valoració no consta que hagi 
estat aprovada pel Ple de la Corporació no podent atorgar-se-li cap efecte jurídic, i per 
extensió, cap efecte retributiu. Al marge de que dit estudi va ser realitzat l’any 2009 
valorant-se uns llocs de treball que actualment no existeixen i d’altres que avui sí que 
existeixen no tenen valoració, havent canviat substancialment les circumstàncies socials i 
econòmiques respecte d’aquella data.    
 
Per aquestes raons, a criteri dels qui subscriuen, prendre com a base l’esmentat estudi 
retributiu per aplicar uns increments salarials a determinats llocs de treball no s’ajustaria a 
dret. 
 
Segon.- La proposta que es pretén aprovar incompleix  la LPGE 
 
Tal i com ha succeït en anteriors exercicis, la LPGE pel 2015 reflecteix les restriccions 
relatives a despeses de personal en el sector públic arran del mandat constitucional 
d'estabilitat pressupostària i de l'actual situació econòmica. A aquests efectes, estableix, 
amb caràcter general, que no hi haurà increment de les retribucions d'aquest personal 
durant el 2015 respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2014.  
 
Concretament, l’article 20.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’exercici 2015, estableix el següent: 
 
“En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014, 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.” 
 
Així mateix, estableix la LPGE, que la massa salarial definida com a les retribucions de 
personal (salarials i extrasalarials), i les despeses d’acció social meritats, no poden 
superar les meritades l’any 2014.  
 
En aquesta línia trobem l’article 20.4 de la mateixa Llei de Pressupostos que estableix 
que: 
 
“La masa salarial del personal laboral, que no podráincrementarse en 2015, está 
integrada por el conjunto de las retribucionessalariales y extrasalariales y los gastos de 
acción social devengados por dicho personal en 2014, en términos de homogeneidad 
para los dos períodosobjeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
apartado Dos de este artículo.” 
 
A més, tal i com estableix l’apartat Vuit d’aquest art. 20 de la LPGE, “ Los acuerdos, 
convenios o pactos que impliquen crecimientos retributives deberán experimentar la 
oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcancualquiertipo 
de incremento.” 
 
Per tot el què s’ha exposat, i perquè aquesta norma té caràcter bàsic, de conformitat amb 
allò que es disposa en els arts. 149.1.13ª i 156.1 de la Constitució Espanyola, els qui 
subscriuen consideren que no podria aprovar-se l’increment proposat pels motius 
exposats anteriorment, entenent-se també que la retroactivitat proposada, és contrària a 
dret. 
 
Tercer.- Objecció d’intervenció: L’esmentat increment retributiu no té consignació 
pressupostària suficient 
 
En l'exercici de la funció interventora, mitjançant aquest informe es  posa de manifest el 
desacord amb el fons de l’acord que es pretén aprovar, abans de la seva adopció. 
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En el present cas, l'objecció es basa en la insuficiència de crèdit pressupostari suficient 
per atendre l’increment retributiu que es proposa. Concretament, l’aplicació de la mesura 
proposada s’ha calculat que suposa una despesa pressupostària per import de 23.343,08 
€. No obstant l’anterior, actualment el Pressupost municipal aprovat, per l’exercici 2015 
no pot assumir aquesta despesa, doncs mancaria crèdit per import de 3.028,08 €. 
 
Malgrat consta als signants que en la sessió plenària, de caràcter extraordinari, està 
previst aprovar la modificació de crèdit núm. 19/2015, que contemplaria incrementar la 
partida amb l’import esmentat, cal dir que aquesta no serà efectiva fins que obtingui la 
corresponent aprovació plenària i finalitzi el període d’exposició pública sense presentar-
se al·legacions. Per la qual cosa, no pot entendre’s que l’inici de la tramitació de 
l’expedient administratiu de modificació pressupostària 19/2015 doni cobertura 
pressupostària suficient a dia d’avui. 
 
Dit l’anterior, i de conformitat a l’art. 215 TRLRHL, la tramitació d’aquest expedient ha 
d’entendre’s suspesa corresponent al Ple la resolució de la discrepància atès que la 
objecció es basa en insuficiència de crèdit i es refereix a despeses l'aprovació de les 
quals són de la seva competència. 
 
Quart.- Mesura discriminatòria 
 
A banda del que s’ha exposat fins ara els qui signen aquest informe consideren que la 
mesura proposada és contrària al principi d’igualtat de tracte, i per tant, arbitrària, en tant 
que proposa l’increment retributiu de determinats llocs de treball de la Corporació en 
detriment d’altres sense que consti una justificació raonada i objectiva. Això també 
implicaria, a banda d’una vulneració del principi de legalitat, la conculcació del principi 
d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics. Aquest principi, establert en l'article 9.3 
de la Constitució, significa que les autoritats no poden prendre decisions arbitràries, 
entenent-se per tals fonamentalment aquelles que suposin una infracció del principi 
d'igualtat de tracte dels administrats davant l'aplicació de la llei i les regles objectivament 
determinades. 
 
CONCLUSIONS 
 
Pels motius que consten en el present informe els funcionaris que subscriuen informen 
desfavorablement la proposta d’acord per establir un increment retributiu a determinats 
llocs de treball de la Corporació, en els termes exposats. 

 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
De conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i 
Esports, s’acorda per deu 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 i Espàrrech, Toni 
Romero Carbonell i Manel Almellones i set abstencions dels regidors Blanca Arbell 
Brugarola, Ivan Aranda Mena, Lluís Llovet Bayer, Coia Tenas Martínez, Sílvia Tamayo 
Mata, Jordi Planet Rovira i Víctor Cerveto Hernández: 
 
PRIMER.-Aprovar l’acta de valoració signada pels membres integrants del comitè de 
valoració, segons sessions celebrades durant els mesos de juliol i setembre de 2009 
així com el manual de funcions dels llocs de treball de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
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SEGON.- Regularitzar les retribucions dels llocs de treball, amb desviació negativa i 
que tenen una puntuació a la Valoració de Llocs de Treball inferior a 200 punts, en un 
termini de quatre anys, segons l'escalat següent: 
 
 Llocs de treball amb una puntuació igual o inferior a 100 punts: Durant l'any 2015. 
 Llocs de treball amb una puntuació compresa entre a101 i 200 punts i que tinguin 

una diferència de fins a 1.500,00 €: regularitzar-ho en 4 anys 
 Llocs de treball amb una puntuació compresa entre a101 i 200 punts i que tinguin 

una diferència de superior a1.500,00 €: regularitzar-ho en 3 anys 
 
TERCER.- Retrotreure l'efectivitat d'aquest acord el dia 1 de gener de 2015 
 
QUART.- Prendre el compromís de revisar i actualitzar la valoració del llocs de treball 
de l'Ajuntament de Canet de Mar, feta a l’any 2009,  una vegada constituït l'ajuntament 
sorgit de les eleccions locals del maig de 2015. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Junta de Personal de l'Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que l’actual govern municipal i per ser justos, els membres del grup municipal 
del PP, han treballat durant els últims quatre anys per poder assolir una situació 
financera que permetés gestionar temes pendents als quals no se’lsva poder donar 
solució en el moment en què s’havia de fer. Un d’aquests temes que van quedar 
pendents per la situació econòmica deficitària que patia l’Ajuntament, és l’aplicació de 
la valoració de llocs detreball que es va efectuar l’any 2009. D’aquesta valoració, en 
van sortir dues propostes de retribució, una feta per la Diputació i una altra pels 
sindicats, que no es van poder, ni tan sols, consensuar per falta de recursos 
econòmics. Ara, conjuntament amb els sindicats, s’ha actualitzat la relació econòmica 
tenint en compte la realitat i s’ha arribat a un acord d’ajustar el salari actualment 
percebut en un màxim de quatre anys, començant pels llocs de treball que tenen una 
retribuciómés baixa, en el benentès que en quatre anys tots els llocs de treball tindran 
la seva retribució ajustada a la valoració. També es proposa, en aquest mateix punt, el 
compromís de dur a terme una nova valoració de llocs de treball, ja que diverses 
funcions en l’organització han sofert variacions respecte a la valoració de l’any 2009. 
 
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que 
aquest no és un assumpte que s’hagi treballat aquests últims mesos, sinó que des del 
principi de la legislatura ja es treballava per intentar equilibrar i ser el més justos 
possibles. En aquest cas, s’intenta regularitzar o igualar la mateixa categoria laboral 
amb el sou que li correspon. I es fa, sobretot, perquè la gent que cobra menys cobri el 
que li correspon. Consideren que és just i hi estan d’acord, sempre parlant des del 
punt de vista del fons. Pel que fa a la forma, en aquest expedient hi ha uns informes 
d’Intervenció i Secretaria que, com altres vegades en altres punts, indiquen que no 
s’estan complint alguns fonaments jurídics, com per exemple els pressupostos 
generals de l’Estat. Els pressupostos generals de l’Estat obliguen que el capítol 1, la 
massa salarial del conjunt de l’Ajuntament, no s’incrementi. En aquest punt hi ha 
diferents visions segons diferents interventors d’altres pobles. Són interpretacions 
tècniques i, de moment, no hi ha hagut cap decisió sobre la qüestió, senzillament és 
una interpretació tècnica. Pel que fa a la resta, hi ha una petita part sense consignació 
pressupostària, d’uns 3.000 euros, però s’ha de tenir en compte que s’està parlant 
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d’uns increments d’entre 60  i 150 euros l’any, durant quatre anys. És a dir, s’estan 
posant les bases per regularitzar els perfils del lloc de treballamb els salaris que els 
corresponen, s’està regularitzant una situació, igual que es va fer, en el seu moment, 
amb Ràdio Canet. Pel que fa al punt que els informes consideren aquest assumpte 
com a discriminatori, considera que ara mateix s’està ajudant a la part més dèbil de 
l’organització i en els propers plens, el pròxim govern farà el mateix amb la resta de 
treballadors. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que no 
creuen que sigui oportú aprovar-ho en l’últim Ple de la legislatura, ja que a més a més, 
com molt bé ha dit el senyor Romero ja feia temps que s’estava treballant aquest 
assumpte. Dit això, li agradaria que li expliquessin l’informe desfavorable de Secretaria 
i Intervenció, ja que el seu grup també ha consultat diferents ajuntaments i ha vist que 
els criteris poden ser diferents. Per tant,sí que demana que els expliquin per què han 
escollit aquests criteris i si són inamovibles en aquest posicionament, ja que els 
regidors no poden estar més d’acord a apujar els sous fins a arribar a uns sous dignes 
per a tothom, per tant, en el fons hi estan d’acord, però en la forma no. Els atura 
aquest informe que és desfavorable en diversos punts, no només en un parell.A no ser 
que les raons que ara els donin els convencin, el seu vot serà d’abstenció. A més a 
més, consideren que es podria haver fet una revisió de la valoració dels llocs de treball 
per donar més cobertura a aquesta modificació. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, regidor del grup municipal d’ERC, explica que amb 
aquest punt troben l’exemple del que no hauria de fer mai un polític i és que a poc 
menys de dues hores d’inici d’una campanya electoral es plantegi al Ple l’aprovació 
d’un increment de sou de funcionaris, quan s’han tingut quatre anys per aprovar-lo  i a 
sobre en base a un informe del 2009 elaborat per la Diputació, un informe de fa sis 
anys. Els sembla fora de lloc i, per tant, els procediments no són els adequats ni és la 
manera com s’hauria de dur a terme aquest assumpte. Per altra banda, el seu grup 
municipal, com bé entendran, estan completament a favor de regularitzar la situació 
salarial dels treballadors i per això, en aquella època, es va demanar a la Diputació 
que presentessin un treball per poder buscar, de manera objectiva, quina és la feina 
que fa cada treballador i quin és l’import econòmic que hi hauria d’anar lligat. La 
Diputació va fer un estudi incomplet, ja que faltava una segona fase, la relació preu - 
punt, és a dir, els punts que es donaven a cada lloc de treball i quin cost representava 
aquests llocs de treball. A més a més, si s’intenta aplicar aquest treball del 2009 a l’any 
2015, passen coses com que hi ha llocs de treball que actualment no existeixen i 
d’altres que avui sí que existeixen, però que al 2009 no hi eren, per exemple, amb la 
qual cosa, el desfasament d’aquell treball es fa del tot evident. Per tant, després de 
quatre anys d’estar governant, a dues hores de la campanya electoral, demanen que 
s’aprovi un increment de salari d’uns treballadors. El seu grup municipal creu que 
aquest increment és completament necessari, però no d’aquesta manera, sinó amb un 
estudi fet, tancat i que s’ajusti a la legalitat. El primer que es demana aprovar és, entre 
altres coses, el de prendre el compromís de revisar i actualitzar la valoració en si. És a 
dir, ja es deixa clar que s’està fent malament i que s’haurà de revisar més endavant. 
Per altra banda, defensar els treballadors els sembla una cosa del tot necessària, però 
això ho podrien haver fet quan van entrar a govern, quan amb el primer pressupost 
van reduir elsou dels treballadors, mentre el mateix dia encara ho estaven negociant 
amb els representants, o també els podrien haver defensat amb la paga doble del 
2012 que més endavant van haver de retornar-ne una part als treballadors. Aquell era 
el moment de defensar el sou dels treballadors de l’Ajuntament de Canet i suposa que 
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els treballadors tenen molt clara la finalitat d’aquesta aprovació ara a última hora. Per 
últim, explica que li agradaria saber, des del punt de vista jurídic, si hi ha il·legalitat en 
aquests punts que avui s’aproven i si això pot portar a una prevaricació. En el seu cas, 
estan completament d’acord amb la regularització dels sous dels treballadors de 
l’Ajuntament i, per tant, no hi poden votar en contra, però sí que s’abstindran perquè el 
procediment que s’ha seguit no és el correcte. 
 
El senyor Gregori explica que s’ha d’entendre que tots els informes sempre tenen una 
part de subjectivitat. Explica que l’estudi de l’any 2009 no es va acabar permotius 
aliens als treballadors, sinó que bàsicament van ser motius econòmics. En les 
negociacions amb els representants sindicals, davant d’aquesta reivindicació, sempre 
se’ls havia dit que el moment de revisar sous seria quan l’Ajuntament sortís del Pla de 
Sanejament i això ha estat ara. Per tant, tot oportunisme queda descartat. Des del 
2009 fins avui, s’han produït diverses situacions com la impossibilitat, per normativa, 
de contractar nou personal, la qual cosa ha suposat que el personal actual ha hagut de 
fer un esforç per mantenir els serveis, malgrat que les baixes per jubilació no s’han 
cobert. Per aquest motiu, s’ha produït un augment de productivitat i per això entén 
aquesta proposta com a justa. L’informe manifesta que la proposta incompleix la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat, ja que aquesta Llei impedeix que la massa 
salarial sigui superior a la de l’any anterior i considera que és temerari pensar que 
aquesta circumstància es produirà. Potser s’incrementarà, però no serà per aquests 
motius, sinó per d’altres, com per exempleper pagar hores extres motivades per 
circumstàncies no previstes. De totes maneres, el control pressupostari del primer 
trimestre del 2015 no indica que el cost de personal superi el de l’exercici anterior. 
L’informe també manifesta que no hi ha consignació pressupostària suficient. En el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2015 hi figura una partida per aquest concepte. Les 
posteriors negociacions amb els representants sindicals han suposat un increment en 
la partida, ja que en un principi estava previst de fer-ho en quatre anys, però ara als 
més desafavorits es farà en tres anys, la qual cosa ha suposat un increment de 3.000 
euros. Per experiència, entén que aquest increment pot ser absorbit dins del cost del 
personal. No obstant això, i per qüestió normativa aquest increment s’ha inclòs dins la 
modificació de pressupost que s’ha aprovat anteriorment en aquesta mateixa sessió. 
Això vol dir que quan passi el temps reglamentari, es tindrà la partida completa. 
L’informe també manifesta que és una mesura discriminatòria i arbitrària. Creu que en 
cap cas aquesta mesura és arbitrària, ja que està emparada en una negociació amb 
els representants de tots els treballadors i tampoc no és discriminatòria, ja que s’ha 
proposat amb l’acordde totes les parts implicades. 
 
El senyor Llovet explica que agraeix que el senyor Gregori hagi fet aquest informe 
contradictori amb l’informe dels serveis jurídics del mateix Ajuntament, titllant-los de 
subjectius i temeraris en algun dels punts d’aquest informe. S’ha de tenir en compte 
que els serveis jurídics i els serveis tècnics de l’Ajuntament serveixen per assessorar 
l’equip de govern. El seu grup continua dient el mateix que ha dit abans, aquest tipus 
de política no és la que volen els ciutadans. Els ciutadans volen que des del 
començament del mandat s’expliquin els assumptes amb claredat i no es prenguin 
acords arbitraris a partir de decisions internes sense haver fet un treball tècnic, que és 
el que es demanava en el treball que s’havia iniciat i que va quedar incomplet. 
 
El senyor alcalde comenta que abans depassar a la votació del punt, vol fer un parell 
de matisacions. Creu que el govern ha de governar des del juny del 2011 fins al juny 
del 2015 i, per tant, quan es parla d’oportunisme, no s’ho explica, ja que un govern 
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treballa fins l’últim dia i si no és així, potser el grup municipal d’ERC podria posar una 
data concreta per saber des de quan no haurien hagut de fer cap acció per no ser 
oportunistes. El senyor Gregori ha explicat molt bé per què l’equip de govern contradiu 
l’informe dels serveis jurídics municipals. A més a més, s’han fet consultes a altres 
ajuntaments en els quals les visions sobre aquest assumpte no són les mateixes. 
Comenta que el que diuen l’interventor municipal o la secretària municipal no és un 
dogma de fe i el mateix grup municipal d’ERC, quan ha calgut, s’han passat pel folre 
lleis estatals quan afecten temes nacionals i, en canvi, en aquest cas, com que no 
afecta cap tema nacional sí que cal fer cas de Secretaria i Intervenció. Comenta que el 
grup municipal d’ERC també estan fent una cosa que no hauria de fer cap polític, que 
és començar la campanya electoral dues hores abans. Acaba la seva intervenció 
explicant que van començar aquest mandat abaixant el sou dels corporatius i l’acaben 
apujant el sou dels treballadors, que és el que toca fer. 
 
El senyor Llovet explica que tenen el dret a governar fins a l’últim moment i poden 
aprovar el que vulguin, però si es mira l’articulat d’aquesta proposta es veu que qui ha 
de pagar aquest augment dels treballadors és el govern que entri. Per últim, li vol 
recordar al senyor alcalde que les despeses de personal de l’any 2011 eren gairebé 
5.800.000 euros i els anys 2013 i 2014 van passar a 4.800.000 euros. Per tant, les 
despeses de personal demostren que molts treballadors d’aquest Ajuntament no han 
perdut poder adquisitiu, sinó que han patit una rebaixa salarial. 
 
El senyor alcalde explica que mentre que elgovern ha estat governant finsl’últim dia, el 
grup municipal d’ERC no ha fet oposició fins l’últim dia, ja que en les diferents 
comissions que s’han convocat, especialment les tres últimes comissions de la policia 
que s’han convocat, ni tan sols s’hi ha presentat. 
 
13.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR  
 
La relació de llocs de treball és l’expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que 
pertanyen a una administració pública, incloent la  totalitat dels existents a 
l’organització i correspon tan a funcionaris com al personal laboral 
 
Atès que mitjançant la relació de llocs de treball s’assignen les funcions, atribucions i 
comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es 
determinen, en el cas del personal funcionari, l’escala, la subescala, la classe i la 
categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa cada lloc de treball. 
 
Atès que el Ple Municipal de 28 de novembre de 2013, va aprovar la darrera 
modificació, de la  Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament de Canet de Mar. 
 
La Llei 3/2105, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives publicada 
en el DOGC núm. 6830 en data 13 de març de 2015, en el seu article 65 modifica la 
Llei 16/1991, de policies locals, en el sentit d’afegir una disposició addicional setena 
amb el text següent:  
 

1. Els funcionaris dels cossos de policia local de les categories d’agent i caporal 
de l’escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter 
econòmic, en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en 
matèria de funció pública 
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2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou 
base resultant de la classificació en el grup C1 es dedueixi de les retribucions 
complementàries de la relació de llocs de treball corresponents. 

3. Els triennis perfets en l’escala bàsica amb anterioritat a l’aplicació del canvi de 
classificació  a què fa referència aquesta disposició s’han de valorar d’acord 
amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionaria en el moment que 
van ésser perfets. 

4. Els aspirants a la categoria d’agent han de percebre, durant la realització del 
curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, les retribucions 
bàsiques corresponents al grup C2. 

5. Aquesta classificació té efectes econòmics i administratius i no comporta 
equivalència o reconeixement en l’àmbit acadèmic, docent o educatiu. 

6. Les referències a l’article 24.2 d’aquesta llei s’han d’entendre referides als nous 
grups de classificació professional: 
- A l’escala superior, el grup A1 
- A l’escala executiva, el grup A2 
- A l’escala intermèdia, el grup C1 
- A l’escala bàsica, el grup C2 

 
Atès que l’aquesta norma ha de comportar la modificació de la Relació de Llocs de 
Treball, a l’haver-se d’adequar el grup d titulació i l’import de les retribucions 
complementàries.  
 
Atès que la modificació de la Relació de Llocs de Treball és una de les matèries 
objecte de negociació amb la representació sindical. 
 
Atès que s’han mantingut reunions amb el comitè d’empresa els dies 20, 28 i 29 
d’abril, en les quals s’ha arribat a l’acord  de modificar el grup de titulació del grup C2 
al C1 dels agents i caporals de la Policia Local, minorant l’import de 120,77 € que 
suposa l’increment del salari base, del complement específic. 
 
Vist l’article 32 RPEL, segons el qual l’òrgan competent per aprovar les modificacions 
que es produeixin a la RLT és el Ple Municipal.  
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vist l’article 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text  
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, de conformitat amb la proposta 
de la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda, Règim Intern i Esports, s’acorda per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal: 
 
PRIMER.-Modificar el grup de titulació i l’import del complement específic dels llocs de 
treball d’agent i caporal de la policia local, que quedaran establerts amb els valors 
següents: 
 

Lloc de treball Grup D. específic 
   
Agent de la Policia Local C1 11.369,54 € 
Caporal de la Policia Local C1 17.587,64 € 
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SEGON.-Aprovar  la relació de llocs de treball, modificada, de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i de l’Organisme Autònom de Ràdio Canet, que consta com annex a aquest 
acord. 
 
TERCER.- Publicar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Canet de Mar,  aprovada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per termini 
de 15 dies, transcorreguts els quals sense presentar-se al·legacions es considerarà 
definitivament  aprovada. 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas, tinent d’alcalde d’Hisenda, Règim Intern i Esports, 
explica que amb motiu de la modificació de la Llei de policies locals, pel que fa als 
funcionaris de les categories d’agent i caporal, es classifiquen al grup C1, a efectes 
econòmics, sense que això suposi un increment retributiu. Conseqüentment, s’ha de 
modificar la relació de llocs de treball per donar compliment a aquesta normativa. 
 
La senyora Coia Tenas Martínez, regidora del grup municipal d’ERC, explica que és un 
assumpte que s’ha de fer, però demana que expliquin per què primer els sous 
s’apugen i després es minoren a través del complement específic. Aquest complement 
sempre ha portat problemes, ja que en anteriors governs no havia estat ben aplicat i 
pregunta com és que s’ha tocat aquest complement i no s’ha tret d’un altre lloc. Si els 
representants sindicals hihan estat d’acord suposa que no hi ha cap problema, però de 
tota manera vol saber per què s’ha tocat aquest punt. A continuació, es disculpa, com 
a representant del grup municipal d’ERC a les comissions de la policia, per no 
presentar-se a les tres últimes comissions. Si no ha vingut ha estat per raons 
personals. Sempre han intentat que vingués algun representant, però com que tots 
treballen en feines diferents i en horaris complicats no ho han pogut fer. Es disculpa 
amb l’equip de govern i també amb el poble. 
 
El senyor Gregori explica que la normativa estableix un canvi de grup en aquestes 
categories, però això no pot suposar un increment de la retribució, per tant, el mateix 
import que s’ha d’incrementar en el salari base, s’ha de deduir d’un altre concepte 
salarial. Bàsicament els conceptes salarials dels quals es podia deduir són el 
complement específic i el complement personal transitori, complement que es va 
establir quan hi va haver una sol·licitud dels representants sindicals de la Policia 
perquè s’igualés el complement específic de tots els agents ja que hi havia hagut una 
mala utilització d’aquest concepte. A l’hora de decidir quin concepte retributiu es 
deduïa, van pensar que el que menys perjudicava als agents era aplicar aquesta 
deducció al complement personal transitori, però aquests complements personals 
transitoris són diferents segons els agents i, fins i tot, hi ha un agent que no té un 
complement personal transitori, per tant aquesta solució no es podia aplicar. Així, 
doncs, l’única solució era deduir-ho del complement específic. 
 
14.- SOL.LICITUD RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT  D’UN EMPLEAT PÚBLIC 
PER A L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT PRIVADA 
 
Vista la instància presentada per l’empleat públic Sr. J.T.G., on sol·licita li sigui atorgat 
el reconeixement per a l’exercici de l’activitat privada d’entrenador esportiu, dins del 
marc de la normativa d’incompatibilitats vigent  
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Vist l’informe emès per la  secretària  de la Corporació, en data 11 de març de 2015, 
que es transcriu a continuació: 
 

Informe núm. 6/2015 de la Secretaria General sobre la concessió de compatibilitat a 
un empleat municipal per a l’exercici d’una activitat privada. 
 
Núria Mompel Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb la 
sol·licitud de compatibilitat presentada per l’empleat municipal, Sr. J.T.G. per a l’exercici 
de l’activitat privada d’entrenador esportiu, emet el següent: 
 

INFORME 
 
El règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració local, per a l’exercici 
d’activitats privades ve regulat, amb caràcter bàsic,  als articles de l’11 al 20 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques, modificada per la disposició final tercera de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; el caràcter bàsic d’aquesta norma ve 
determinat per la seva pròpia disposició final primera. 
 
Aquesta norma estableix que el personal al servei de l’administració pública no podrà 
exercir, activitats privades incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o 
sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb 
les que desenvolupi al Departament, Organisme o Entitat on estigui destinat, amb 
excepció de les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, 
duguin a terme per a sí les persones interessades. 
 
En tot cas, el personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei no podrà exercir les 
activitats següents: 

 
a) Activitats privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte 

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

b) La pertinença a Consell d’Administració o òrgans rectors d’Empreses o 
Entitats privades, sempre que la seva activitat estigui directament 
relacionada amb les  que gestioni el Departament, Organisme o Entitat en 
la que presti servei el personal afectat. 

c) El desenvolupament per si o per persona interposada, de qualsevol 
càrrec en Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, 
serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de 
monopolis, o amb participació o aval del sector públic, qualsevol que sigui 
la seva configuració jurídica. 

d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les Empreses o 
Societats  a que es refereix l’apartat anterior. 

 
Les activitats privades que corresponguin a  llocs de treball  que requereixin la presència 
efectiva de l’interessat durant un horari igual o superior a la meitat de la jornada setmanal 
ordinària de treball a les Administracions Públiques, només es podran autoritzar quan 
l’activitat pública sigui una de les esmentades a la llei com de prestació a temps parcial. 
No es podrà reconèixer cap mena de compatibilitat per a activitats privades a les 
persones  a les que se’ls hagués autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o activitat 
públics, sempre que la suma de jornades d’ambdós llocs sigui igual o superior a la 
màxima a les Administracions Públiques.  
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L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 
Administracions Públiques requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. La 
resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat, que es 
dictarà en el termini de dos mesos, correspon al Ministeri de la Presidència a proposta 
del subsecretari del Departament corresponent; a l’òrgan competent de la Comunitat 
Autònoma o al Ple de la Corporació Local, previ informe, si és el cas, dels directors dels 
Ens o Empreses Públiques. 
 
Els reconeixement de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i l’horari de 
l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector 
públic. Els que estiguin autoritzats per  al desenvolupament d’un segon lloc o activitat 
públics, hauran d’instar el reconeixement de compatibilitat en ambdós llocs. 
 
El personal al que es refereix aquesta llei, no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de l’activitat mercantil, industrial o professional. 
 
Segons l’article 16 de la Llei 54/1984, de 26 de desembre, no es podrà autoritzar ni 
reconèixer compatibilitat al personal funcionari, al personal eventual i al personal laboral 
quan les retribucions complementàries a que tinguin dret a percebre incloguin el factor 
d’incompatibilitat,  al retribuït per aranzel i al personal directiu, inclòs el subjecte a la 
relació laboral de caràcter especial d’alta direcció.  
 
Als efectes del que es disposa en aquest article, la dedicació del professorat universitari 
a temps complert, té la consideració d’especial dedicació. S’exceptuen de l’anterior 
prohibició, les autoritzacions de compatibilitat per exercir de professor universitari 
associat en règim de dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada 
determinada, així com les activitats d’investigació i assessorament, llevat per al personal 
docent universitari a temps complert. 
 
Així mateix, per excepció i sens perjudici de les limitacions establertes en els articles 1, 3, 
11, 12 i 13 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,  es podrà reconèixer compatibilitat per 
a l’exercici d’activitats privades al personal que tingui llocs de treball que comportin la 
percepció de complements específics o conceptes equiparables, la quantia dels quals no 
superi el 30% de la seva retribució bàsica exclosos els conceptes que relacionats amb 
l’antiguitat. 
 
Totes les resolucions de compatibilitat per al desenvolupament d’un segon lloc o activitat 
en el sector públic o exercici d’activitats privades s’inscriuran en els registres de personal 
corresponents. Aquest requisit serà indispensable, en el primer cas, per tal que es puguin 
acreditar havers als afectats per aquest lloc o activitat.  
 
Queden exceptuades del règim d’incompatibilitats les activitats següents: 
 

a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar, sens perjudici 
del que s’estableix a l’article 12 de la llei 53/1984 

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

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

d) La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions diferents 
de les que habitualment els corresponguin, en la forma reglamentàriament 
establerta. 
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e) L’exercici del càrrec de President, Vocal o membre de Juntes rectores de 
Mutualitats o Patronats de funcionaris, sempre que no sigui retribuït. 

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

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

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

 
L’incompliment del que s’ha expressat anteriorment, serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sens perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. 
 
L’exercici de qualsevol activitat compatible no servirà d’excusa al deure de residència, a 
l’assistència al lloc de treball que requereixi el lloc o càrrec, ni al retard, negligència o 
oblit en el desenvolupament de les funcions.  
 
Les faltes seran qualificades i sancionades d’acord amb les normes que conté el règim 
disciplinari aplicable, quedant automàticament  revocada l’autorització o reconeixement 
de compatibilitat si a la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. 
 
Els òrgans que tinguin la competència sobre la direcció, inspecció o prefectura dels 
diversos serveis tindran cura, sota la seva responsabilitat de prevenir o corregir, si és el 
cas, les incompatibilitats en les que pugui incorre el personal. Correspon a la Inspecció 
General de Serveis de l’Administració Pública, a més de la seva possible intervenció 
directa, la coordinació i impuls de l’actuació dels òrgans d’inspecció esmentats en 
matèria d’incompatibilitats, dins l’àmbit de l’Administració de l’Estat, sens perjudici d’una 
recíproca i adequada col·laboració amb les inspeccions o unitats de personal 
corresponents de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals.  
 
Amb caràcter supletori, puix que així ho declarà el Tribunal Constitucional en les seves 
sentències 172/1996, de 31 d’octubre i 73/1997, d’11 d’abril, s’aplicaran les  normes 
estatals reglamentàries de desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 
30 d’abril. Abans, però caldrà acudir a les normes autonòmiques de desenvolupament, 
en concret, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), en especial pel que es 
refereix als articles 330 i  331 d’aquest darrer. 
 
Així s’estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats 
privades, incloses les de caràcter professional en els supòsits següents: 
 

a) Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local en què presti serveis el 
personal. 

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

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

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

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

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

g) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l’apartat anterior. 

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

 
La mateixa norma estableix que no es pot autoritzar ni reconèixer compatibilitat al 
persona que ocupi llocs de treball que tinguin incorporat de forma expressa com a 
component del complement específic el factor d’incompatibilitat.  
 

CONCLUSIÓ 
 
En els termes precedents, s’informa favorablement el reconeixement de la compatibilitat 
per a l’exercici d’activitat privada d’entrenador esportiu al Sr. J.T.G.,  sempre i quan: 
 
A) no percebi un complement específic pel factor d’incompatibilitat. 
B) el desenvolupament de la seva activitat professional es concreti i restringeixi a un 

horari i a una presència física no coincident amb la que tingui atribuïda en l’entitat 
local. 

 
Vista la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de 
les Administracions Públiques, modificadaper la disposició final tercera de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic  i normes reglamentàries de 
desenvolupament, en especial el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril. 
 
Vista la Llei 21/1987, de 27 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració pública de Catalunya. 
 
Vist que la Comissió Assessora, reunida en sessió de data 4 de maig de 2015, prèvia 
l’oportuna convocatòria en temps i forma, va informar favorablement aquesta proposta. 
 
Vistos elsarticles 329 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que 
estableixenelslímits a l’exercicid’activitatsprivades, límits, d’altra banda que coms’hadit, 
queden acotats i subsumits en la sol·licitud de l’interessat, de conformitatamb la 
proposta de la Tinència de l’Alcaldiad’Hisenda, RègimIntern i Esports, s’acorda per 
unanimitatdelsdissetmembrespresentsdelsdisset que integren el nombre de dret del 
Ple municipal:  
 
ÚNIC.- Atorgar a l’empleat públic Sr. J.T.G. , el reconeixement de la compatibilitat de la 
funció pública amb per a l’exercici de l’activitat privada d’entrenador esportiu, per 
compte aliena, dins dels estrictes límits determinats per la normativa referenciada o la 
que en cada moment es trobi vigent, així com dels que es deriven de la pròpia 
sol·licitud de la persona interessada. 
 
El senyor alcalde, abans d’aixecar la sessió, vol esmentar a aquells regidors que a 
partir del 14 de juny no continuaran com a regidors de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Així, doncs, agraeix la feina feta als regidors i les regidores Manel Almellones Conesa, 
Víctor Cerveto Hernández, Albert Lamana Grau, Cati Forcano Isern i M. Assumpció 
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Sánchez Salbanyà, la qual, a part de regidora, és una bona amiga del senyor alcalde. 
Els vol agrair la tasca feta durant aquests anys, alguns durant més d’un mandat, 
sempre per intentar millorar les condicions dels ciutadans de Canet. També vol agrair 
a tota la corporació que, malgrat les diferències ideològiques típiques i tòpiques que hi 
pot haver en un mandat, sempre s’han mantingut les formes, com no pot ser d’una 
altra manera en un país de seny com és aquest. Per acabar, i si a tothom li sembla bé, 
abans de marxar farien una foto de família per tenir-la a l’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament i perquè formi part de la història del municipi. Per últim, també agraeix la 
presència del públic. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.01 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 
 
La secretària,      L’alcalde, 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Jesús Marín i Hernàndez 
 
 
 


