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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 27
DE MARÇ DE 2014.
A la Canonja, essent les vint hores del dia 27 de març de
2014, es reuneixen els senyors membres de la Corporació,
que a la vora se citen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària,
d'acord amb l'Ordre del Dia establert.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent
al Ple extraordinari celebrat en data 26 de febrer de 2014.En relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels assistents, acorda aprovar l'Acta.
2.- Despatx oficial.- Per l’alcaldia es dóna compte del
Despatx Oficial que hi ha hagut des de la sessió anterior i que
a continuació es relaciona:

Butlletí oficial de la província de Tarragona.

Núm. 27, de 3 de febrer de 2014, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici
2014.



Núm. 27, de 3 de febrer de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació definitiva de la modificació de crèdits en el pressupost vigent i
modificació de la disposició addicional tercera de les bases d'execució del pressupost de
l'Ajuntament.



Núm. 29, de 5 de febrer de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública la delegació específica per al casament de la parella formada pel Sr. Daniel
Jiménez Carretero i la Sra. Ainara López Cerdán, a la regidora Sra. Lucía López Cerdán.



Núm. 39, de 17 de febrer de 2014, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es notifica
a diferents interessats la concessió d'ajuts a la natalitat, en no haver-se pogut practicar per
resultar en situació d'absents en els domicilis que figuren a la base de dades de
l'Ajuntament.



Núm. 40, de 18 de febrer de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
publica el règim de dedicació exclusiva de l'alcalde en les seves funcions.



Núm. 72, de 27 de març de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual s'exposa
al públic la matrícula de l'impost sobre activitats econòmiques de l'any 2014.

Diversos.-
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Diferents escrits, correus electrònics, fax, etc. relatius a invitacions, felicitacions, informació
de serveis i de productes, etc., rebuts per l'alcaldia durant el període comprés entre
l'anterior sessió plenària i la corresponent al present mes de març de 2014.

Es quant s'informa als efectes corresponents.
3.- PRESIDÈNCIA.3.1.- Decrets i Resolucions.- En compliment del previst a l’art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de funcionament i règim jurídic de les
Corporacions Locals, es dóna compte al Ple de les resolucions que ha adoptat l'alcaldia des de
l’última sessió plenària ordinària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de
l’administració local, als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previstos a l’article
22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de règim local:

(...)
Els assistents acorden quedar-ne assabentats.
3.2.- Aprovació provisional de l'ordenança reguladora de residus de construcció i
demolició.- A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, adopta el següent acord:
En les obres de construcció o demolició que porten a terme els veïns de la Canonja es produeixen
i gestionen residus, és a dir, substàncies o objectes de què el seu posseïdor o la seva posseïdora
es desprèn, o bé, té la intenció o l'obligació de desprendre-se'n.
Aquesta Corporació considera necessari establir el règim jurídic de la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició al terme municipal de la Canonja, sense perjudici de la
normativa que resulta d'aplicació.
Vist el text de l'ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus, el qual consta a
l'expedient.
Considerant el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quant al procediment a seguir per
l'aprovació de l'ordenança.
Vist el que es l’article 52 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.
Per tot l'anterior, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar l'establiment del règim jurídic de la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició al terme municipal de la Canonja, sense perjudici de la normativa que resulta d'aplicació.
Segon.- Aprovar provisionalment l'ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició al terme municipal de la Canonja.
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Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l'ordenança pel termini mínim
de 30 dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat, un mitjà
de comunicació escrita diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Quart.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública i d'audiència als interessats, l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Cinquè.- Aprovada definitivament l'ordenança, es trametrà el text íntegre d'aquesta a
l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, i es publicarà en el Butlletí oficial de la
província i en el taulell d'edictes de la casa consistorial. Alhora s'anunciarà en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat
íntegrament aquesta.
3.3.- Aprovació de l'expedient d'expropiació de terrenys, afectats per l'ampliació del carrer H
al Pla Parcial 16, i de ratificació del seu conveni regulador.- A la vista de la proposta que
realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents,
adopta el següent acord:
“Antecedents.
En data 27 de març de 2014 es va subscriure un conveni d'expropiació de terrenys, signat entre
aquest Ajuntament, i les Sres. Maria Teresa Tomàs Veciana, Francisca Tomàs Veciana, Maria
Dolores Tomàs Veciana, representada pel Sr. Federico Pascual Tomàs, i Maria Josepa Tomàs
Veciana, per a l'adquisició per part de l'Ajuntament de la Canonja de diverses porcions de terrenys
de la finca de referència cadastral 43039A104000130000DS.
En els pactes dels convenis hi figura l'obligació per part de l'Ajuntament de redactar i aprovar, el
projecte d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, el qual afectarà una porció de terreny de
1.138,08m2 de la finca objecte del conveni, i d'iniciar expedient d'expropiació forçosa d'aquesta
porció de terreny i de dues altres de la mateixa finca (de 216 i 661m2), que van ser ocupades amb
anterioritat per aquest Ajuntament en resultar afectades pel projecte de pavimentació i serveis del
vial de connexió del PP16 amb els vials exteriors al nord del PP16.
L'arquitecte municipal i l'enginyer tècnic d'obres públiques municipal, han redactat el projecte
d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, des del límit de l'àmbit del PPU 45a fins al carrer Rec
de Bardina.
Fonaments de dret.
- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció vigent.
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- El reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
- La llei de 16 de desembre de 1954 d'expropiació forçosa i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel
que s'aprova el reglament de la Llei d'expropiació forçosa.
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L'art. 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació forçosa, estableix la competència del Ple de
l'Ajuntament els acords en matèria d'expropiació que tinguin el caràcter de recurribles en via
administrativa o contenciosa.
Així mateix, l'art. 38 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
estableix la competència del Ple de l'Ajuntament per l'aprovació dels projectes d'obra que
comportin l'expropiació de terrenys.
Els articles 9 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, i 10 i següents del reglament
d'expropiació forçosa, sobre la declaració d’utilitat pública, la necessitat d'ocupació i la relació dels
bens o drets objecte d’expropiació.
En conseqüència, aquest Ple acorda:
1r.- Ratificar el conveni d'expropiació de terrenys subscrit en data 27 de març de 2014, amb les
Sres. Maria Teresa Tomàs Veciana, Francisca Tomàs Veciana, Maria Dolores Tomàs Veciana,
representada pel Sr. Federico Pascual Tomàs, i Maria Josepa Tomàs Veciana, per a l'adquisició
per part de l'Ajuntament de la Canonja de diverses porcions de terrenys de la finca de referència
cadastral 43039A104000130000DS.
2n.- Aprovar inicialment el projecte d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, des del límit de
l'àmbit del PPU 45a fins al carrer Rec de Bardina, redactat per l'arquitecte municipal i l'enginyer
tècnic d'obres públiques municipal.
3r.- Incoar el corresponent expedient d'expropiació de la porció de terreny afectada pel projecte
d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, i de les dues porcions de terreny afectades pel projecte
de pavimentació i serveis del vial de connexió del PP16 amb els vials exteriors al nord del PP16,
respecte de les quals es declara explícitament la utilitat pública i la necessitat d'ocupació, les quals
a continuació es descriuen:
Finca matriu afectada:
Finca de referència cadastral 43039A104000130000DS.
Inscrita al registre de la propietat núm. 3 de Tarragona, com a finca registral 26819, secció segona,
Volum 2285, Llibre 447, Foli 223.
Superfície total: 23.559,93 m2 segons registre de la propietat i 25.612,93m2 segons cadastre.
Propietaris: Maria Teresa Tomàs Veciana, ½ indivisa de ¾ parts indivises
Francisca Tomàs Veciana, ½ indivisa de ¾ parts indivises;
Dolores Tomàs Veciana, ½ indivisa ¼ part indivisa;
Maria Josepa Tomàs Veciana ½ indivisa ¼ part indivisa;
Porcions afectades per l'expropiació:
a) Porció de terreny de 1.138,08m2, destinada a vial, prolongació del carrer Poetes Beltran que
s'ha de segregar del límit oest de la finca matriu, de forma sensiblement rectangular i allargada, i
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que limita: Al Nord, amb finca de referència cadastral 43039A104000140000DZ, i resta de finca
matriu, a l'Est, amb resta de finca matriu, al Sud, amb finca de referència cadastral
43039A104000450000DS, i semivial prolongació del carrer Poetes Beltran, i a l'Oest, amb semivial
prolongació del carrer Poetes Beltran.
b) Porció de terreny de 661 m2, destinada a vial, que s'ha de segregar del límit Nord-oest de la
finca matriu, de forma triangular, i que limita, a l'Est, amb resta de finca matriu, i en tots els altres
límits, amb la vialitat del nucli urbà de la Canonja (cruïlla dels carrers Rec de Bardina, carrer Nou, i
carrer Alcalde Marian Fonts i Ciurana).
c) Porció de terreny de 216 m2, destinada a vial, que s'ha de segregar del límit Nord-oest de la
finca matriu, de forma rectangular i allargada. Limita, a L'Oest, amb resta de finca matriu, a l'est,
amb porció de 661m2 abans descrita, i al Nord i al Sud, amb vialitat del nucli urbà de la Canonja
(cruïlla dels carrers Rec de Bardina, carrer Nou, i carrer Alcalde Marian Fonts i Ciurana).
4t.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, juntament amb la relació detallada de
béns i drets que s'expropien, per un període de trenta dies hàbils, als efectes d'al·legacions i
reclamacions sobre el projecte i amb la finalitat que els propietaris i d’altres possibles interessats,
puguin aportar les dades oportunes per rectificar possibles errors en la relació publicada, i
acreditar de forma suficient els drets que es tinguin. Igualment podran oposar-se per raons de fons
o forma a la necessitat d'ocupació.
5è.- Notificar el present acord als interessats i que es procedeixi a la publicació del corresponent
anunci.
3.4.- Modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Sirusa per adaptació de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local.- A la
vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el
vot favorable dels assistents, adopta el següent acord:
Atès que d'acord amb el dret que reconeix als municipis l'article 44 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril,
reguladora de bases de règim local, l'Ajuntament de Reus és soci mancomunat de la
Mancomunitat Intermunicipal, Serveis Mancomunats d'Incineració de Residus Sòlids Urbans,
juntament amb els ajuntaments de Cambrils, Constantí, La Canonja, Salou, Tarragona, Valls i Vilaseca, amb la finalitat, segons disposa l'article 1 dels estatuts vigents, d'executar obres i serveis de
la seva competència, d'acord amb l'article 6 dels esmentats estatuts, i essent el seu objecte, la
construcció i administració d'una planta incineradora de residus urbans amb recuperació d'energia,
de capacitat suficient per atendre el volum de residus urbans que anualment es produeixen en els
municipis que la integren, i amb possibilitat d'ampliació si les circumstàncies així ho aconsellen.
Atès que en data 20 de març de 2014 la Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal Serveis
Mancomunats d'Incineració de Residus Urbans va adoptar acord en virtut del qual s'aprovà
inicialment la modificació dels estatuts d'aquest ens local, en compliment del mandat contingut a la
disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de sostenibilitat i
racionalització de l'administració local.
Atès que segons es desprèn de l'ofici i l'acord adoptat per la Junta General de la Mancomunitat,
aquest ha estat tramès a l'Ajuntament, per tal que la modificació d'estatuts al mateix temps se
sotmeti a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant la inserció al tauler d'edictes
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d'aquest ajuntament i, així mateix, sigui aprovat per la majoria absoluta del ple de la Corporació.
Vist l'informe emès pel secretari i l'interventor de la Corporació.
Vist allò previst als articles 44 i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de
règim local.
Vist l'article 54.1 b) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Vist allò que disposen els articles 115 a 122 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 en particular, l'article
120.1 del mateix text legal, a tenor del qual, la modificació dels estatuts s'ha d'aprovar per acord
de la majoria absoluta del ple dels ajuntaments que formen part de la Mancomunitat.
Vistos, així mateix, els articles 48 a 50 del Decret 244/2007, de 9 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i
les mancomunitats de Catalunya.
Vistos els articles 23.3, 24 i 34 dels estatuts de la Mancomunitat.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal. de la Corporació.
Atès que per a l'adopció d'aquest acord és competent el Ple de la Corporació per la majoria
absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació.
Per tot això, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar la modificació d'estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal, Serveis
Mancomunats d'Incineració de Residus Urbans d'acord amb la modificació aprovada inicialment
per la Junta General de la Mancomunitat en sessió del dia 20 de març de 2014, condicionada a la
no presentació d'al·legacions ni suggeriments durant el tràmit d'informació pública al qual resta
sotmès l'acord de la Junta General i la modificació d'estatuts.
Una vegada transcorregut el termini d'informació pública, si no han estat presentades al·legacions,
aquest acord esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés.
Segon.- Comunicar a la Mancomunitat Intermunicipal, Serveis Mancomunats d'Incineració de
Residus Sòlids Urbans, l'adopció d'aquest acord.
4.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, HISENDA I COMUNICACIÓ SOCIAL.4.1.- Subministrament d'informació que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.- Exposada per part del regidor d'Hisenda,
la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents,
acorda el següent:
Vist l'establert a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
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Vist que l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha
de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal. en data 12 de febrer de 2014, que figura a
l'expedient i ha pogut ser examinat pels assistents, en el que consta la situació d'aquest
Ajuntament davant el compliment de l'Ordre abans citada, pel que fa a objectius d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del deute viu, en relació al quart trimestre de 2013.
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès pel secretari interventor actal. d'aquest Ajuntament, en
relació al compliment de Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en relació al quart trimestre de 2013.
4.2.- Liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2013.- A la vista de la proposta que
realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat
dels assistents, adopta el següent acord:

Vist el que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 90.1 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, en relació a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2013.
Vist l'informe i els annexos de la intervenció que consten a l'expedient en relació a la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2013, i que el dit informe és del tenor literal següent:
““De conformitat amb el que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 89 i
següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos, el pressupost de
cada exercici pel que fa a la recaptació de drets i pagament d'obligacions es liquidarà el 31 de
desembre, i la confecció dels estats demostratius de la liquidació s'han de realitzar abans del
primer de març de l'exercici següent.
L'article 93 del citat Reial Decret 500/1990 estableix la informació que ha de contenir la liquidació
respecte de l'estat de despeses i l'estat d'ingressos del pressupost i que com a conseqüència de la
liquidació s'han de determinar:
Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre.
Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
El resultat pressupostari de l'exercici.
Els romanents de crèdit.
El romanent de tresoreria.
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L'article 90 del repetit Reial Decret 500/1990 estableix que correspon al president de la Corporació
l'aprovació de la liquidació, amb l'informe emès prèviament per la Intervenció, i que se n'haurà de
donar compte al Ple a la primera sessió que es convoqui.
S'ha aplicat la nova normativa comptable com a conseqüència de la nova Instrucció de
comptabilitat, aprovada per l'ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre.
Per tal d'atendre la normativa anterior respecte al pressupost de l'entitat, s'emet el present informe
en el que es consideraran, en primer lloc, les dades del pressupost de despeses, després les del
pressupost d'ingressos, el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria i els romanents de
crèdit.
Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
A) Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Descripció
Pressupost inicial
Modificacions

Import
10.479.000,00 €
3.207.934,35 €

Pressupost definitiu

13.686.934,35 €

Despeses autoritzades

12.557.005,81 €

Despeses compromeses

11.628.467,94 €

Obligacions reconegudes

11.014.025,27 €

Pagaments realitzats

10.621.049,74 €

Reintegrament depeses
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

6.346,11 €
10.614.703,63 €
399.321,64 €

2. Exercicis tancats:
Descripció
Obligacions pendents de pagament
Oblig. per devolució d’ingressos pressupostaris

3. Total creditors pendents de pagament:
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Import
86.330,83 €
0,00 €

Descripció

Import

Exercici corrent

399.321,64 €

Exercicis tancats

86.330,83 €

Totals

485.652,47 €

B) Respecte al pressupost d'ingressos
1. Exercici en curs
Descripció
Pressupost inicial
Modificació

Import
10.479.000,00 €
3.207.934,35 €

Pressupost definitiu

13.686.934,35 €

Drets reconeguts

13.238.398,21 €

Ingressos realitzats

11.229.220,16 €

Devolucions d'ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

121.979,78 €
11.107.240,38 €
2.131.157,83 €

2. Exercicis tancats
Descripció
Drets pendents de cobrament

Import
1.559.940,89 €

3. Total deutors pendents de cobrament:
Descripció

Import

Exercici corrent

2.131.157,83 €

Exercicis tancats

1.559.940,89 €

Totals

3.691.098,72 €

C) Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets

13.238.398,21 €

-Obligacions reconegudes netes

11.014.025,27 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2.224.372,94 €
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+ Despeses finançades amb romanents líquids

581.096,82 €

- Desviacions positives de finançament

305.622,73 €

+ Desviacions negatives de finançament

552.554,50 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

3.052.401,53 €

D) Romanent de tresoreria:

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1.

( + ) FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA A 31/12/2013

4.586.379,45 €

2.

( + ) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A 31/12/2013

3.666.062,82€

Del pressupost d'ingressos exercici corrent

2.131.157,83 €

Del pressupost d'ingressos exercicis tancats

1.559.940,89 €
76,40 €

D'altres operacions no pressupostàries

25.112,30€

Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva
3.

( - ) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2013

2.416.551,12€

Del pressupost de despeses exercici corrent

399.321,64€

Del pressupost de despeses exercicis tancats

86.330,83€

D'altres operacions no pressupostàries

1.930.898,65 €

pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00 €

I.

( = ) ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)

5.835.891,15 €

II.

( - ) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT

1.240.227,82€

III.

( - ) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT
( - ) ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT

IV.

(=) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)

1.084.558,87€
392.680,60€
3.118.423,86€

CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE UTILITZACIÓ
65.741,07€

V.

ROMANENT PER INCORPORACIÓ DESPESES CORRENTS

VI.

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT AMB FIN. AFECTAT

VII.

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE (IV - V - VI)

VIII

DESPESES PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2013(4130)

0,00 €

IX.

SALDO DE CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS A 31/12/2013(4080)

0,00 €

X.

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT
(VII - VIII - IX)
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0,00€
3.052.682,79€

3.052.682,79€

E) Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos dels crèdits definitius no afectats al
compliment d'obligacions reconegudes o despeses realitzades.
Segons els articles 175 i 182 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, en general, els romanents de despesa
corrent no utilitzats s'anul·len i els corresponents a despeses d'inversió es poden incorporar a
l'exercici següent, sempre que tinguin finançament.
PRESSUPOST DEFINITIU

13.686.934,35 €

OBLIGACIONS RECONEGUDES

11.014.025,27 €

ROMANENTS DE CRÈDIT

2.672.909,08 €

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 2.672.909,08 €
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals) ascendeix a 1.084.558,87 €.
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals) ascendeix a 458.421,67€.
En compliment de les previsions de l'article 182 esmentat, es proposa la següent distribució, entre
romanents incorporables i no incorporables:

Incorporables:

Romanents afectats a ingressos amb finançament afectat:
Compromès: Inversions (Fase AD)

373.292,65 €

No compromès: Inversions (Fase A)

711.266,22 €

TOTAL ROMANENT AFECTAT (FINANÇAMENT EXTERN)

1.084.558,87 €

Romanents lliures (no afectats a finançament extern)
Compromès: Inversions (Fase AD)

175.408,95 €

No compromès: Inversions (Fase A)

217.271,65 €

Compromès: Corrent (Fase AD)
TOTAL ROMANENT LLIURE
ROMANENT A INCORPORAR A L'EXERCICI 2014

65.741,07 €
458.421,67 €
1.542.980,54 €

La incorporació de romanents que disposin de finançament, d'acord amb les bases d'execució del
pressupost, serà aprovada per l'Alcaldia.
El total dels romanents que es poden incorporar al pressupost 2014 per estar compresos en els
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supòsits assenyalats a l'article 182 del citat Reial Decret legislatiu 2/2004, es detallen a l'annex
"romanents a incorporar a l'exercici 2014", tenint un import total de 1.542.980,54 €.
Part d'aquest romanent de crèdit incorporable (1.129.928,54 €), no es troba compromès ni afectat
cap finalitat específica i no s’incorpora a l’exercici 2014.
F) Recursos utilitzables pel finançament de despeses.
A l’apartat D) es determina que el romanent líquid de tresoreria total de l’Ajuntament ascendeix a
5.835.891,15 €. Un cop deduïts d’aquest import els saldos de dubtós cobrament (1.240.227,82 €) i
el romanent de tresoreria afectat (1.084.558,87 €) i el romanent de tresoreria no afectat
(393.680,60 €). El romanent de tresoreria per a despeses generals és de 3.118.423,86 €. Part
d'aquest romanent de tresoreria (65.741,07 €) es destina a la incorporació de despeses corrents.
Així, en resulta de lliure utilització per al finançament de despeses una quantitat inferior,
3.052.682,79 €.
G) Annexos
S'adjunten com a annexos (dels pressupostos de l'Ajuntament i del Patronat):
L'estat d'execució del pressupost d'ingressos i de despeses de l'exercici, per capítols.
L'estat d'execució del pressupost de despeses de l'exercici corrent, per aplicació pressupostària.
L'estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent, per aplicació pressupostària.
L'estat d'execució de pressupostos tancats d'ingressos, per exercicis i aplicació pressupostària.
La relació de creditors pendents de pagament.
La relació de deutors pendents de cobrament, per exercicis i aplicació pressupostària.
El resultat pressupostari.
El romanent de tresoreria.
Programa d'inversions 2013. Romanents de tresoreria afectats a ingressos finalistes i desviacions
de finançament
Els romanents de crèdits a incorporar a l'exercici 2014.
L'acta d'arqueig a 31 de desembre de 2013.
H) Execució del programa d’inversions del pressupost 2013. Desviacions de finançament.
A l’annex “Programa d’inversions 2013 “Romanents de tresoreria afectats a ingressos finalistes i
desviacions de finançament” es detallen les fonts de finançament de les inversions que es
contemplen al pressupost 2013 i les desviacions de finançament que s’han produït d’acord amb la
liquidació del pressupost.
Com a conseqüència a un excés de finançament afectat per inversions finalitzades, s'ha dut a
terme una modificació de les fonts de finançament d'aquestes respecte a la previsió inicial.
Les desviacions de finançament, s’han calculat de conformitat amb el que disposa la regla 50 de
l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la instrucció del model normal de
comptabilitat local (BOE de 9 de desembre de 2004), que determina que es calcularan per
diferència entre els drets reconeguts nets pels ingressos afectats i el producte del coeficient de
finançament pel total de les obligacions reconegudes netes referits uns i les altres a un període
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considerat.
D’acord amb l’abans dit, existeixen desviacions negatives de finançament per import de
552.554,50 € i desviacions positives de finançament per valor de 305.622,73 € i una desviació
positiva acumulada de finançament per import de 1.084.558,87 €, que s’han tingut en compte a
l’hora de calcular el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, respectivament.
I) Saldos de drets reconeguts de dubtós cobrament
D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla
341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria
s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 1.240.227,82
€ Per a la determinació d’aquesta quantia, s’ha tingut en compte l’antiguitat dels deutes, el seu
import i la naturalesa dels recursos (la totalitat dels deutes pendents llevat dels que fan referència
a drets reconeguts corresponents a l’aportació municipal). Els percentatges que s’han aplicat per a
determinar els saldos de dubtós cobrament són els establerts a la Base 41 “Romanent de
Tresoreria“ de les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2013:

període

2010

2011

2012

%

50%

50%

50%

853,90 €

75.434,05 €

146.280,67 €

Import / €

La quantitat resultant d'aplicar els esmentats percentatges és de 180.126,22 €.
També s'ha dotat la provisió per dubtós cobrament amb un import de 1.060.101,60 €, corresponent
a la quota municipal del rebut de l’any 2013 de l'Impost d'Activitats Econòmiques (activitat de
producció i distribució de vapor, grup 153, secció 1ª de les tarifes de l'impost) que va ser impugnat
per l'empresa EON GENERACIÓN,SL, amb CIF B-62733126. Els rebuts que va emetre
l'Ajuntament de Tarragona, corresponents als exercicis 2005 a 2008, van ser impugnats per la
mencionada mercantil per fets substancialment idèntics, havent-se dictat resolució estimatòria
parcial del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, de data 10 de novembre de
2012. Còpia de l'esmentada resolució figura a l'expedient.
J) Objectiu d'estabilitat Pressupostària i capacitat de finançament
+Ingressos no financers (DRN)

13.206.786,34 €

-Despeses no financeres (ORN)

10.560.853,68 €

Estabilitat pressupostària
+/- Ajustos:
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2.645.932,66 €

Ajust recaptació cap 1- Impostos directes

-690.206,36 €

Ajust recaptació Cap 2- Impostos indirectes

-14.343,23 €

Ajust recaptació Cap 3 - taxes, preus públics i altres
ingressos

-90.001,59 €

pagament aplaçat finca camí vell de Reus

210.000,00 €

devolució participacions tributs de l'Estat 2013
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

87.858,00 €
2.149.239,48 €

El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en
conformitat als articles 3 i 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
K) Respecte a la regla de la despesa
De conformitat a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, la despesa computable no ha de superar la taxa de referència de
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola. Aquesta taxa ve fixada per a l’exercici
2013 en l’1,7 % (butlletí oficial de les Corts Generals núm. 87 de 25 de juliol de 2012).
La IGAE, en el mes de març 2013, ha publicat el manual “Guía para la determinación de la regla
del gasto del artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera”, establint una relació d’ajustos a aplicar per a la determinació de la regla de la despesa.
CÀLCUL DESPESA COMPUTABLE
Suma despeses no financeres (cap 1 a 7)

PRESSUPOST LIQUIDAT 2012
10.648.137,33 €

-/+ ajustos SEC
Interessos del deute computats
despeses finançades amb fons finalistes

-71.337,27 €
-367.432,87 €

despeses pendents d'aplicar a pressupost

2.800,00 €

pagament aplaçat finca camí vell de Reus

371.000,00 €

TOTAL DESPESES AJUSTADES

10.583.167,19 €

Taxa variació PIB 2013 (1,7%)

179.913,84€

increments normatius

566.082,00 €

A) DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE
CÀLCUL DESPESA COMPUTABLE
Suma despeses no financeres

11.329.163,03 €
PRESSUPOST LIQUIDAT 2013
10.560.853,68 €

+/- AJUSTOS SEC
Interessos del deute
pagament aplaçat finca camí vell de Reus
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-42.727,54 €
-210.000,00 €

Despeses finançades amb fons finalistes (Generalitat)

-40.233,00 €

Despeses finançades amb fons finalistes (Diputació)

-44.453,25 €

Despeses finançades amb fons finalistes (altres ens)

-114.267,93 €

TOTAL DESPESES AJUSTADES

10.109.171,96 €

+/- canvis normatius

0,00 €
10.109.171,96 €

B) DESPESA COMPUTABLE TOTAL

1.219.991,08 €

MARGE DE DESPESA (A-B)

La diferència entre la “despesa màxima computable” i la “despesa computable total” ascendeix a
1.219.991,08 € donant compliment a l'objectiu de regla de la despesa.
L) Objectiu de deute viu
El deute viu de l'Ajuntament de la Canonja a data 31-12-2013 és el següent:
DESCRIPCIÓ

CAPITAL
PRÉSTEC

Caixa Pensions
de Barcelona
1.202.024,21€
BBVA
378.637,63€
(B.Comercio)
BBVA
991.669,97€
BBVA
663.441,40€
BBVA
1.000.000€
BBVA
1.203.400€
Devolució tributs
de l'Estat 2008
Devolució tributs
de l'Estat 2009
TOTAL
ENDEUTAMENT

DATA
CONTRACTACIÓ

CURT
TERMINI

LLARG
TERMINI

TOTAL

11/06/1999
19/12/1998

92.990,46€
25.242,51€

140.384,37€
25.242,51€

233.374,83€
50.485,02€

30/12/1998
01/12/2005
22/12/2009
22/12/2010

60.563,94€
50.178,82€
60.916,78€
52.754,21€

0,00€
305.301,18€
745.051,36€
759.673,08€

60.563,94€
355.480,00€
805.968,14€
812.427,29€

18.736,44€

18.736,44€

37.472,88€

69.121,56€

138.243,12€

207.364,68€

430.504,72 €

2.132.632,06€

2.563.136,78€

La ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2013 en termes consolidats és del 17,61%, la
ràtio de capacitat de Retorn del deute (amortització anual) és del 23,57% i la ràtio de capacitat de
Retorn del deute a llarg termini és del 178,38%.
Conseqüentment, l'Ajuntament de la Canonja compleix la normativa de tutela financera.
M) Destinació del superàvit pressupostari
L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, amb denominació “Destinació del superàvit
pressupostari” estableix el següent:
““1. En el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas
de l'Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net
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sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a
destinar a la reducció de deute.
2. [...]
3. A l'efecte del previst en aquest article s'entén per superàvit la capacitat de finançament segons
el sistema europeu de comptes [...].””
La disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, amb denominació “Regles
especials per a la destinació del superàvit pressupostari” estableix el següent:
““1. Serà aplicable el que es disposa en els apartats següents d'aquesta disposició addicional a les
Corporacions Locals en les quals concorrin aquestes dues circumstàncies:
a) Compleixin o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals en
matèria d'autorització d'operacions d'endeutament.
b) Que presentin en l'exercici anterior simultàniament superàvit en termes de comptabilitat
nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals [...].
2. L'any 2014, a l'efecte de l'aplicació de l'article 32, relatiu a la destinació del superàvit
pressupostari, es tindrà en compte el següent:
a) Les Corporacions Locals hauran de destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat
nacional o, si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les
obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici
anterior en el compte de «Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost» […]
b) En el cas que, ateses les obligacions citades en la lletra a) anterior, l'import assenyalat en la
lletra a) anterior es mantingués amb signe positiu i la Corporació Local optés a l'aplicació del que
es disposa en la lletra c) següent, s'haurà de destinar, com a mínim, el percentatge d'aquest saldo
per amortitzar operacions d'endeutament que estiguin vigents que sigui necessari perquè la
Corporació Local no incorri en dèficit en termes de comptabilitat nacional en aquest exercici 2014.
c) Si complert el previst en les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tingués un saldo positiu
de l'import assenyalat en la lletra a), aquest es podrà destinar a finançar inversions sempre que al
llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible, […] pel que es valorarà
especialment la seva contribució al creixement econòmic a llarg termini.
[…] A més, serà necessari que el període mitjà de pagament als proveïdors de la Corporació
Local, d'acord amb les dades publicades, no superi el termini màxim de pagament previst en la
normativa sobre morositat.
[…]
4. L'import de la despesa realitzada d'acord amb el previst en els apartats dos i tres d'aquesta
disposició no es considerarà com a despesa computable a l'efecte de l'aplicació de la regla de
despesa definida en l'article 12.””
La disposició final primera amb denominació “Modificació del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març” del Reial decret llei
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2/2014, de 21 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats els dos
primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar a la façana atlàntica i la costa cantàbrica,
afegeix una nova disposició addicional setzena al text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la següent denominació
“Inversió financerament sostenible”, el qual estableix el següent:
“”Als efectes del que disposa la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s’entén per inversió financerament
sostenible la que compleixi tots els requisits següents:
1. Que la inversió, [... ] ha de tenir reflex pressupostari en els següents grups de programes que
recull l’annex I de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals:
161. Sanejament, proveïment i distribució d’aigües.
162. Recollida, eliminació i tractament de residus.
165. Enllumenat públic.
172. Protecció i millora del medi ambient.
[...]
491. Societat de la informació.
492. Gestió del coneixement.
La inversió pot tenir reflex pressupostari en algun dels grups de programes següents:
133. Ordenació del trànsit i de l’estacionament.
155. Vies públiques.
171. Parcs i jardins.
336. Protecció del patrimoni historicoartístic.
[...]
933. Gestió del patrimoni: aplicades a la rehabilitació i la reparació d’infraestructures i immobles
propietat de l’entitat local afectes al servei públic
2. Queden excloses tant les inversions que tinguin una vida útil inferior a cinc anys com les que es
refereixin a l’adquisició de mobiliari, efectes i vehicles, llevat que es destinin a la prestació del
servei públic de transport.
3. La despesa que s’efectuï ha de ser imputable al capítol 6 de l’estat de despeses del pressupost
general de la corporació local.
4. Que la inversió permeti durant la seva execució, manteniment i liquidació donar compliment als
objectius d’estabilitat pressupostària, i deute públic per part de la corporació local. [...]
5. La iniciació de l’expedient de despesa corresponent i el reconeixement de la totalitat de les
obligacions econòmiques derivades de la inversió executada, l’ha d’efectuar la corporació local
abans de la finalització de l’exercici d’aplicació de la disposició addicional sisena de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
No obstant això, en el cas que un projecte d’inversió no es pugui executar íntegrament el 2014, la
part restant de la despesa compromesa del 2014 es pot reconèixer en l’exercici 2015 i es pot
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finançar amb càrrec al romanent de tresoreria de 2014 que queda afectat a aquest fi per aquest
import restant i l’entitat local no pot incórrer en dèficit al final de l’exercici 2015.”
Per donar compliment a la normativa abans citada, i tenint en consideració la nota informativa de
la Generalitat de Catalunya de 14 de febrer de 2014, s’estableix quin és l’import a distribuir entre
amortització anticipada de deute viu durant l’exercici 2014 i les inversions financerament
sostenibles.
Vist que el deute viu a 31 de desembre de 2013 ascendeix a 2.318.299,22 €, que el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat de l’exercici 2013 té un import de 3.052.682,79 € i que
la capacitat de finançament que es desprèn de la present liquidació pressupostària ascendeix a
2.149.239,48 €.
L’import mínim de tresoreria, que és la major diferència negativa entre la previsió mensual d’ingressos i
de pagaments líquids de l’exercici 2014, ascendeix a -1.044.712,06€ i l’estimació de capacitat de
finançament en la liquidació pressupostària de l’exercici 2014 ascendeix a 1.216.758,00 €.
L’Ajuntament de la Canonja a 31 de desembre de 2013 no té despeses pendents d’aplicar a
pressupost (413).
L’import a distribuir entre amortització anticipada i inversions financerament sostenibles és el següent:
Import
(a)Import inferior de :
-Romanent de tresoreria per despeses generals 2013
-Capacitat de Finançament de la liquidació pressupostària 2013
(b) Despeses pendents d’aplicar a pressupost (413).
(c) Mínim de Tresoreria 2014
(d) Import distribuïble (a-b-c)
(e) Capacitat de finançament de la liquidació pressupostària 2014
Superàvit pressupostari (mínim entre (d) i (e))

2.149.239,48 €
- 0,00 €
-1.044.712,06 €
1.104.527,42 €
1.216.758,00 €
1.104.527,42 €

El Consell Plenari de l’Ajuntament de la Canonja ha de decidir la distribució de l’import del
superàvit pressupostari que es destinarà a reduir el deute viu i l’import a destinat a inversions
reals.
Fonaments de dret
1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment
de tancament i la liquidació del pressupost.
2. L'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix el caràcter preceptiu d’aquest informe.
3. L’article 93 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de manifest
diversos punts.
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4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LOEPYSF.
5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
6. Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals,
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
7. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per a
corporacions locals, 1ª edició. IGAE.
8. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al ple en la primera
sessió.
9. Abans de finalitzar el mes de març, s’ha de trametre còpia de la liquidació a la Comunitat
Autònoma i a l’Administració de l’Estat.
CONCLUSIÓ
1. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
de desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.
2. El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
d’acord amb l’article 3 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, i es determina una capacitat
de finançament per import de de 2.149.239,48 €.
3. El pressupost general liquidat dóna compliment a la regla de la despesa, en els termes
establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. Mostrant una capacitat de despesa de
1.219.991,08 €
4. El deute viu de l'Ajuntament de la Canonja a data 31 de desembre de 2013 és del 17,61%,
complint així amb el límit de deute viu establert per tutela financera.
5. La competència per a l’aprovació correspon a l’alcalde i se’n donarà compte al ple en la primera
sessió que hi hagi.
6. S’informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013.””
En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li són conferides per la legislació
vigent, té per bé d’adoptar la següent RESOLUCIÓ:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de 2013 de l’Ajuntament de la
Canonja, informada per la Intervenció d’acord amb el que consta a la part expositiva d’aquesta
resolució
Segon.- Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits del 2013, per incorporació de
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

romanents de l'exercici 2013, per un import de 1.542.980,54 € de conformitat amb el que disposa
l’article 176.2.b) en relació amb el 182.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 48 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, amb el següent detall:
Finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Despesa corrent:
Finançat amb romanent afectat.
Inversions:
Finançat amb romanent no afectat.
Inversions:

65.741,07 €
1.084.558,87 €
392.680,60 €
1.542.980,54 €

Total incorporació de romanents.

Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple, en compliment del que disposa l’article 193.4
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Quart.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013 a l’Administració de l’Estat
i a la Generalitat de Catalunya, als efectes de l’establert a l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.””
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Quedar-ne assabentats i ratificar la resolució de l'alcaldia de data 28 de febrer de 2014 per la que
s'aprova la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de 2013 i s'aprova l'expedient núm. 1
de modificació de crèdits del 2014, per incorporació de romanents de l'exercici 2013, per un import
de 1.542.980,54 € .
4.3.- Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost municipal 2014.- A la vista de la
proposta que realitza el regidor d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat, adopta el següent acord:
Vistos els informes emesos pel secretari interventor accidental, relatius al tràmit procedimental de
la modificació de crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari, els quals consten a
l'expedient, i tenint en compte els advertiments que s'hi contenen.
En conseqüència, el Ple, de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.e de la Llei 7/85, de 2
d’abril, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 2/2014 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost, d’acord amb el següent resum:
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
Aplicació
pressupostària
130.23020
130.23120
151.62400
155.60900
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Denominació
Dietes
Locomoció
Camió brigada municipal
Adquisició finques i creació vials (expropiació)

import
400 €
1.000 €
25.000 €
200.000 €

171.22608
330.62900
920.46500
935.12006
TOTAL

Diverses funcionament deixalleria
Estàtua arbres fèrrics castell
Despeses adm. general Consell Comarcal
Triennis

2.000 €
21.000 €
2.000 €
370 €
251.770 €

SUPLEMENT DE CRÉDIT
Aplicació
pressupostària
321.60200
155.62302
330.62200
011.91306
130.63401
TOTAL

Denominació
Adquisició llar d’infants
Equip multiusos a pressió reg via pública i jardins
Obres ampliació Castell Masricart
Amortització préstec 1.203.400€
Motos cos de seguretat

Import
25.000 €
5.000 €
21.000 €
370.000 €
2.000 €
423.000 €

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

251.770 €
423.000 €
674.770 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
130.62300
155.60101
155.61103
155.61114
164.62904
336.63101
920.12101
920.22706
Total

Denominació
Material inventariable
Urbanització zona centre socio sanitari av. Garrigues
Condicionament espais públics
Obres reposició i millora via pública i camins.
Projecte construcció nínxols nous
Projecte complementari refugi antiaeri plaça de la O
Retribucions complement. funcionaris C. Específic
Estudis i treballs tècnics

import
2.000 €
21.000 €
50.000 €
17.800 €
3.200 €
5.000 €
1.770 €
4.000 €
104.770 €

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
(Disposició addicional 6a Llei Orgànica 2/2012)
Amb la liquidació pressupostària 2013 aprovada i, un cop conegut el mínim de tresoreria i una
estimació de la capacitat de finançament a 31/12/2014, l’Ajuntament de la Canonja pot destinar el
seu superàvit pressupostari (1.104.527,42 €) a les següents finalitats: amortització de deute i/o
inversions financerament sostenibles.
Finançament modificació 2/2014 mitjançant superàvit pressupostari:
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Aplicació
pressupostària
87000
87000
Total

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
370.000 €
200.000 €
570.000 €

Saldo superàvit pressupostari després modificació 2/2014: 534.527,42 €
RESUM:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
TOTAL

104.770 €
570.000 €
674.770 €

Segon- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí oficial de la província.
Tercer- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat.
4.4.- Anul·lació de drets reconeguts i regularització dels saldos comptables d'exercicis
tancats.- Exposada per part del regidor d'Hisenda, la seva proposta en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda el següent:
Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si la
relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament
respon a drets efectivament exigibles actualment.
Per Decret de l’Alcaldia de data 30 de desembre de 2013, obrant a l'expedient, es resol formalitzar
comptablement les baixes i regularitzacions de drets reconeguts pendents de cobrament
d’exercicis tancats que se citen a la part expositiva.
Per tant, el Ple adopta l'acord següent:
Donar compte de la resolució d'Alcaldia de data 30 de desembre de 2013, ratificant-la en tots els
seus termes.
4.5.- Marc pressupostari a mig termini, exercicis 2015 a 2017.- A la vista de la proposta que
realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat
dels assistents, acorda el següent:
1. Antecedents.En data 17 de març de 2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute
públic i la regla de la despesa, elaborat per la regidoria d’Hisenda.

C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig
termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013
i la previsió de la liquidació de l’exercici 2014.
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos
d’actuació d’aquest mandat.
2. Fonaments de dret.2.1. L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificat per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del
deute comercial, estableix que les administracions públiques elaboraran un pla pressupostari a
mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual
es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre
altres paràmetres:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives
administracions públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de
les mesures previstes per al període considerat.
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de
les finances públiques.
2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el
supòsit que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de
l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre
amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció de deute.
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei orgànica 9/2013, de 20
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per
al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es tracti d'ajuntaments
que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al
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110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a
30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit
necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en
termes de comptabilitat nacional.
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en
relació a la distribució d'aquest superàvit.
Per tot això, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, el qual s'annexa a la
present proposta d'acord.
Segon.- Trametre, abans del 31 de març, el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017)
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012.
4.6.- Informe complementari a l'emès en relació a l'aprovació del pressupost municipal
2014.- A la vista de la proposta presentada per la regidoria d'Hisenda, en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels assistents, acorda:
Vist l'establert a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal. en data 15 de març de 2014, que figura a
l'expedient i ha pogut ser examinat pels assistents, relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del deute públic en el pressupost municipal 2014 un
cop aprovat l'expedient de liquidació pressupostària de l'exercici 2013.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès pel secretari interventor actal. d'aquest Ajuntament, en
relació al compliment de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària.
5.- ENSENYAMENT...............................................
6.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.6.1.- Nomenament d'un nou voluntari de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la
Canonja.- Exposada per part de la regidoria de Protecció Civil la seva proposta, en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels assistents, adopta el següent
acord:
La Canonja, fins a la recuperació de la municipalitat el dia 30 d'octubre de 2010, va estar inclosa
dins del pla d'actuació municipal aprovat per l'Ajuntament de Tarragona, que estava vinculat,
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funcionalment, a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona.
En data 31 de març de 2011 es va reconèixer l'Associació com a única associació vinculada
funcionalment a l'Ajuntament de la Canonja i es va aprovar el conveni de col·laboració entre
aquest Ajuntament i la dita Associació.
Per tal d'efectuar el tràmit d'inscripció de l'Associació en el Registre Especial d'Associacions del
Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, aquest Ajuntament havia de nomenar voluntaris/àries
de l'Associació.
L'article 14 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, determina que la condició de
voluntari/ària de protecció civil s'adquirirà exclusivament per nomenament expedit per l'Ajuntament
corresponent.
L'article 15 del Decret abans esmentat, determina que els voluntaris/àries han de tenir la majoria
d'edat, ser residents a Catalunya i superar el programa de formació per a voluntaris de protecció
civil, circumstàncies que queden acreditades a l'expedient per part dels interessats.
Per resolució de l'Alcaldia de data 25 de maig de 2011 es van nomenar 6 voluntaris/àries de
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja, i que són els següents:
COGNOMS I NOM

NIF

Cotano Fernández, Esther

39712785L

Fernández Lerena, Josep Antoni

39853405V

Jarque Royo, José Luis

39653109M

Luque Cabello, Teresa

39638641G

Puertas Rivera, Ildefonso

18949259L

Rull Serra, Carles

39710852H

En data 6 de novembre de 2013 es va resoldre ampliar la composició dels membres voluntaris de
protecció civil i lliurar-los la corresponent credencial acreditativa, fent-los avinent que, a partir del
dia en què rebin la notificació dels seus nomenaments, quedaran subjectes als drets, deures i
prescripcions establerts als estatuts de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja,
a la normativa d'organització que pugui aprovar l'Ajuntament i a les prescripcions que consten al
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Canonja i l'Associació de Protecció Civil de la
Canonja, subscrit en data 3 de maig de 2011.
Els membres voluntaris nomenats per resolució de l'Alcaldia de data 6 de novembre de 2013 són
els següents:
COGNOMS I NOM

NIF

Rodríguez Osorio, José

74623301P

Del Sol Samblas, Maria Victoria

39676674H
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Jiménez Vico, Miguel Angel

39723006M

Villalba Vázquez, Alberto

48010782F

Lara Real, Francisco

39682493H

Bravo Alarcón, Isabel

39690183A

Simón Núñez, Raúl

39681453J

López Jiménez, Pedro Manuel

39712174Y

Guerra Arjona, Álvaro

47772267W

Ciorda Abad, Eusebio

39646870E

García Luque, Marta

39905534M

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 28 de novembre de 2013, va
quedar assabentat i va ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 6 de novembre de 2013 abans
esmentada.
En data 13 de març de 2014 es va resoldre ampliar la composició dels membres voluntaris, en els
mateixos termes, nomenant el Sr. Agustín Jiménez Gutiérrez, provist del NIF 48135294C, com a
voluntari de protecció civil i lliurar-li la corresponent credencial acreditativa.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Quedar-ne assabentats, i ratificar, la resolució de l'alcaldia de data 13 de març de 2014, relativa al
nomenament del Sr. Agustin Jiménez Gutiérrez com a voluntari de protecció civil, en els termes
que s'indiquen a la part expositiva del present acord.
6.2.- Aprovació de l'Ordenança municipal de circulació.- De conformitat amb l’article 44 del
Reglament Orgànic Municipal, l’assumpte és retirat per la regidoria proponent, per tal que es pugui
adequar el contingut de l’ordenança a la nova normativa sobre la matèria aprovada per l’Estat
aquesta darrera setmana. Segons informa el secretari acctal, l’assumpte haurà de ser inclòs a
l’ordre del dia del següent Ple que se celebri, de conformitat amb l’article 46 de l’esmentat text
reglamentari.
7.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ.7.1.- Justificació de despeses corresponents al Parc de Nadal 2013, Cavalcada de Reis 2014
i Festa Major d'Hivern 2014.- Exposada per part de la regidoria de Festes la seva proposta en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent acord:
Vista la justificació de despeses corresponents a diferents activitats lúdiques i festives,
organitzades per aquest Ajuntament, que a continuació s'indiquen, amb expressió de l'import
justificat en cada cas:
Activitat
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Data resolució

Import justificat

Parc de Nadal 2013

30/01/14

19.058,74

Cavalcada de Reis 2014

18/02/14

15.844,67

Festa Major d'Hivern 2014

06/03/14

65.834,40

Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de la Intervenció dels Fons, s'han carregat
a les diferents aplicacions pressupostàries que figuren indicades al corresponent decret, el qual
obra a l'expedient de tràmit i ha pogut ser examinat pels assistents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Quedar-ne assabentats, i ratificar, les resolucions de l'alcaldia de les dates indicades a la part
expositiva, relatives a l'aprovació de despeses de diferents activitats lúdiques i festives
organitzades per aquest Ajuntament, en els termes que s'indiquen a la part expositiva del present
acord.
8.- ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT...............................................
9.- GOVERNACIÓ.9.1.- Padró municipal d'habitants referit a la data 1 de gener de 2014.- Exposada per part de la
regidoria de Governació, la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat dels assistents, acorda el següent:
Pels serveis municipals s'han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d'habitants referida a l'1 de gener de 2014, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme
durant l'exercici 2013.
Per confeccionar aquests resums numèrics s'han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d'habitants i rebudes de l'Institut Nacional d'Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d'intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals.
Fonaments de dret
1. Articles 81 i 82 del Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, que aprova el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de novembre de 2005, de la sots-secretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la resolució de l'Institut Nacional d'Estadística
i de la Direcció General per a l'Administració Local, de 25 d'octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
En conseqüència, el Ple acorda:
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Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d'habitants d'aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2014, i que conté la xifra total
d'habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2013. El resum
que s'aprova és el següent:
Homes

% Homes

Dones

% Dones

Total habitants

2902

49,91

2912

50,09

5814

Segon.- Comunicar a l'INE la xifra de població a 1 de gener de 2014, que resulta d'aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la resolució de 25 d'octubre de
2005 d'instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment
d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
9.2.- Inventari de béns i patrimoni municipals.- A la vista de la proposta que presenta la
regidoria de Governació, en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, acorda:
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 21 de juny de 2011, va
aprovar la comprovació de l’Inventari de béns i patrimoni municipals a 11 de juny de 2011, que
comprenia les altes i baixes acordades des del 30 d'octubre de 2010, a fi de portar a terme la
comprovació que preceptua l’art. 104 del Reglament del patrimoni dels ens locals, amb motiu de la
renovació de la corporació municipal, al qual efecte s’havia disposat de tots els documents que
referenden les dades que es contenien en el dit Inventari i en les altes i baixes acordades en el
període indicat, i s'havien trobat de conformitat.
Aquest Ajuntament ha examinat l’Inventari de béns i parimoni municipals a data 31 de desembre
de 2013, atenent a les altes i baixes acordades des de l'11 de juny de 2011.
Vist que com a conseqüència del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret
336/88, de 17 d’octubre, les corporacions locals estan obligades a formar inventari de tots els seus
béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa o forma d’adquisició.
Vista la relació de béns d'aquest Ajuntament, la qual figura a l'expedient de tràmit i ha pogut ser
examinada pels assistents.
En conseqüència, el Ple, en ús de la competència que li atribueix l’art 105 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, en forma legal acorda:
Primer.- Aprovar la comprovació de l’Inventari de béns i patrimoni municipals a 31 de desembre de
2013, que comprèn les altes i baixes acordades des de l'11 de juny de 2011.
Segon.- Traslladar una còpia diligenciada de l’inventari de béns rectificat al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents.
10.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA............................................................
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11.- JOVENTUT...........................................................

12.- PRECS I PREGUNTES.12.1.- Precs i preguntes del grup municipal de Convergència i Unió.- La Sra. Cori Roca,
regidora portaveu del grup municipal CiU dóna lectura a les següents preguntes:
1. En el projecte del Tramcamp, la Canonja hi està contemplada per tenir un baixador o parada.
Es va treballant en aquest projecte o està aturat?
L'Alcalde respon:
Doncs jo crec que això està completament aturat. Hi havia una parada a l'alçada de l'ARE amb
Collblanc. Però bé, en els temps que corren... Tramcamp!!! Tot el que faci referència a tripartit....! A
més, abans s'han de pagar les obres que van fer, precisament el tripartit (escoles, CAPs, etc.). Ja
saben vostès que aquest és un argument recurrent per part del govern de la Generalitat. Si això
era una quimera, doncs ara està completament aturat.
2. S’estan arrencant molts arbres (carrer Marina, Carrasco i Formiguera,...) per diversos motius,
però voldríem saber si se’n plantaran més. Per cada arbre que es treu se n’haurien de plantar al
menys tres més, per tal de compensar la contaminació i el canvi climàtic.
Els carrers, les places i parcs haurien de tenir més arbres plantats perquè, a més a més, també
veiem que als parcs hi falta ombra per tal que s'hi pugui estar durant les hores de sol.
A continuació, l'Alcalde respon:
Sí, se'n plantaran més (per què 3 arbres i no 4 o 5 o....2?). Qui ha calculat aquesta compensació
per al canvi climàtic? La contaminació?
Tots els oms els anirem arrencant progressivament i per cada un en plantarem deu o més. Voleu
que anem a la plaça de Catalunya per veure com està el paviment? Sabeu el que ens costarà la
reparació? Doncs, aprox. 30.000 €, comptant asfalt i polit..., reparació que durarà 2 o 3 anys,
aprox., fins a que es torni a deteriorar. Es pretén plantar altre tipus d'arbre.
D'altra banda, hauríem de tenir en compte que la normativa de la Diputació de Barcelona no
permet plantar arbres per sota d'una distància de tres metres, entre l'eix d'alineació i la línia de vol
dels edificis; i, a més s'estableixen unes amplades mínimes de voreres aptes per a la plantació,
que orienten el tipus d'arbre.
3. Demanem que a l’avinguda de la Florida es pintin els passos de vianants que calguin per tal
que es pugui circular amb seguretat per les rotondes i també que al pont es faci un carril per
passar-hi caminant (podria ser pintat, i posar una barana de seguretat). És un lloc força transitat a
peu i que té poca seguretat.
Exposada la tercera pregunta per part de la portaveu del grup municipal CiU, Sra. Cori Roca,
l'Alcalde respon:
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Com vostès saben aquesta és la TV-3145, carretera de la Diputació. Els farem arribar una petició
amb els seus suggeriments, però serà per enèsima vegada. El carril, al pont, ja es va pintar i els
passos també, els que va decidir la Diputació, però la barana no la posaran, ja es va demanar en
el seu dia. Si voleu fer fotos d'altres zones, les trametrem a la Diputació.
4. Dies enrere es van reunir els alcaldes de Reus, Vila-seca, Salou i Tarragona en relació al
projecte de BCN World. Voldríem saber si la Canonja tindrà alguna representativitat en el projecte,
ja que seria interessant i beneficiós bàsicament en relació als llocs de treball que directament es
crearan, així com també de la promoció exterior de la Canonja. Es compta, d’alguna manera, amb
el nostre municipi?
Tot seguit, l'Alcalde dóna resposta a la pregunta del grup municipal CiU, manifestant el següent:
No, no han comptat de cap manera amb nosaltres. De totes formes, creiem que encara és aviat.
Ja veurem si es farà, encara falta una mica per a que les coses es concretin. El "soci" del govern
(ERC) s'ha enretirat de l'aprovació del projecte, o sigui que...
Us recordo que el passat dimarts 25 de març, al Diari de Tarragona va sortir publicada la notícia
de que el BCN World prioritzarà contractar i formar persones aturades de Tarragona, a través del
Servei d'Ocupació de Catalunya.
De la Canonja hi ha un representant "potent" i és el portaveu dels que estan en contra, o sigui
que...
La Sra. Cori Roca dóna lectura a l'última pregunta que el seu Grup municipal presenta al Ple:
5. L’Ajuntament de la Canonja facilitarà les dades del cens per a la votació del 9 de novembre?
Per últim, l'Alcalde respon:
Doncs, no ho sé. Farem el que disposi la llei, faltaria més, i jo crec que totes aquestes dades les té
la Generalitat, per tant... Avui, la vicepresidenta del Govern es dirigia als Ajuntaments demanant
alguna cosa d'això. Ni cal que ho demani la Generalitat, si ells ja tenen el cens.
Desgraciadament, la política té poc a veure amb l'alçada de mires i, en aquest tema concret, molt,
més aviat se n'ha convertit en una tertúlia de futbol.
Falta "personal" amb categoria. És tan penós treure el cap i veure el què està passant! Ara, amb la
mort del president Suárez, de vegades em pregunto com vam ser capaços de fer la transició en
aquest país i de la forma modèlica en què es va fer. Com??? Alguns diuen que s'havia d'haver
profunditzat més, que no es va fer bé aquesta transició (sí, ya, ya sé cómo me dices). El que està
passant ara a Catalunya és una complicació, multiplicada per cent, del que està passant a tot el
país.
Doncs agafem els polítics actuals... i, sinceramente, con estos mimbres, vamos a hacer un cesto!!!
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, cinquanta minuts, d'ordre del Sr.
Alcalde, s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari actal. en dono fe.
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