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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 25
DE MARÇ DE 2015.
A la Canonja, essent les vint hores del dia 25 de març de
2015, 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. No assisteix a la reunió
la regidora Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, qui va justificar
la impossibilitat de comparèixer en la sessió per motius
personals, tractaments mèdics de la seva filla amb ingrés
hospitalari.

Daniel Sánchez Miguel

L'alcalde, prèviament a l'inici de l'Ordre del Dia, mostra el seu condol i de la Corporació per les
víctimes del tràgic accident d'avió succeït el dia 24 de març als Alps francesos, en el que van
perdre la vida 150 persones, d'entre les quals alguns dels seus compatriotes i, en solidaritat amb
les seves famílies, convoca als assistents a un minut de silenci en què tota la Corporació mostra la
seva consternació.
Finalitzat l'acte de condol, la presidència obre la sessió plenària d'acord amb l'Ordre del Dia
establert.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent al Ple ordinari celebrat en data 29
de gener de 2015.- En relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels
membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), 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:
Diari oficial de la Generalitat.

Núm. 6801, de 2 de febrer de 2015, edicte de l'Ajuntament sobre l'aprovació definitiva de la
modificació de l'Ordenança municipal núm. 12, reguladora dels preus públics.



Núm. 6813, de 18 de febrer de 2015, anunci de l'Ajuntament sobre l'aprovació definitiva del
projecte de pavimentació i serveis del carrer Verge de les Neus, al tram comprès entre el
carrer Masricart i Comte de Llar.



Núm. 6816, de 23 de febrer de 2015, edicte de l'Ajuntament sobre l'aprovació definitiva
de l'expedient del pressupost municipal per a l'any 2015.



Núm. 6831, de 16 de març de 2015, anunci de l'Ajuntament sobre l'aprovació definitiva de
la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del mercadet-exposició d'antiguitats i
col·leccionisme.
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Butlletí oficial de la província.

Núm. 26, de 2 de febrer de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
de la concessió de subvencions i les corresponents ordres de pagament a favor de la Sra.
Ángela Ortiz Vargas i del Sr. Juan Francisco Molina Garcia per la concessió d'ajuts a la
natalitat.



Núm. 26, de 2 de febrer de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
de la concessió de subvencions i les corresponents ordres de pagament a favor de la Sra.
Maria Rosa Arjona Ciurana i del Sr. José Mª Briceño Castro per la concessió d'ajuts a la
natalitat.



Núm. 31, de 7 de febrer de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2015.



Núm. 31, de 7 de febrer de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'adhesió a
la plataforma electrònica e-FACT, servei de factura electrònica de les administracions
públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques per part dels seus
proveïdors, prevista a la Llei 25/2013.



Núm. 35, de 12 de febrer de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació definitiva de les
modificacions produïdes a l'expedient 8/14 de modificacions de crèdits en el pressupost en
vigor i la modificació de la base 9 de les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament
de la Canonja.



Núm. 35, de 12 de febrer de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
inicial del projecte bàsic i executiu de construcció d'una nova sala de gimnàs a la primera
planta del poliesportiu municipal.



Núm. 38, de 16 de febrer de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic l'inici del
procediment d'elecció del jutge/essa de pau titular i substitut/a.



Núm. 39, de 17 de febrer de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
inicial de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament,
de suport a l'activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d'establiments
comercials, en l'àmbit de les claus urbanístiques 12, 13, i 14.



Núm. 41, de 19 de febrer de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
de la concessió de subvenció i la corresponent ordre de pagament a favor de la Sra.
Meritxell Herrador Gámez per la concessió d'ajuts a la natalitat.



Núm. 46, de 25 de febrer de 2015, anunci per informar públicament que la Fundació Taller
de promoció dels Minusvàlids ha sol·licitat una modificació substancial de l'activitat de
magatzem associada a l'ús educatiu, autoritzada a l'av. Carrasco i Formiguera, 14, per tal
de realitzar una nova activitat de destrucció documental.



Núm. 46, de 25 de febrer de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
definitiva de les modificacions produïdes a l'expedient 7/14 de modificacions de crèdits en
el pressupost en vigor i la modificació de la disposició addicional tercera de les bases
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d'execució del pressupost de l'Ajuntament de la Canonja.


Núm. 46, de 25 de febrer de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del mercadet-exposició
d'antiguitats i col·leccionisme de la Canonja.



Núm. 55, de 7 de març de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
inicial del projecte tècnic d'execució de tancaments i revestiments interiors dels nous
vestidors del camp d'esports municipal.

Diari el Punt Avui.

Anunci en el Diari el Punt Avui de data 18 de febrer de 2015, pel qual l'Ajuntament fa
pública l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del
mercat-exposició d'antiguitats i col·leccionisme de la Canonja.

Diversos.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 2015.
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.
En aquest punt de l'Ordre del Dia, els membres dels grups municipals del PSC (9) i de CiU (3),
acorden quedar-ne assabentats dels decrets i resolucions de l'alcaldia que no es van donar
compte al Ple dintre del punt 3.1 de l'Ordre del dia en les sessions de gener a novembre de 2014,
ambdues incloses, a conseqüència dels problemes informàtics ocorreguts en el programa de
registre de decrets i resolucions.
3.2.- Sol·licituds de diferents subvencions.- 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 membres del grup
municipal del PSC (9) i de CiU (3), adopta el següent acord:
""L'alcaldia de l'Ajuntament de la Canonja, en les dates indicades, va resoldre el següent:
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- El 19 de gener de 2015, aprovar la presentació de la sol·licitud, a la Diputació de Tarragona, de
la subvenció per a actuacions del Pla Especial d'Inversions Municipals 2015, per les obres
compreses en el projecte executiu de construcció de nou gimnàs al pavelló municipal, redactat per
l'arquitecte municipal, amb un pressupost de contracta de 447.261,27 € (IVA inclòs); i disposar que
es trameti a la Diputació de Tarragona, junt amb la sol·licitud, la documentació necessària en el
tràmit, de conformitat amb les bases reguladores. Exp. 40/15.
- El 27 de febrer de 2015, aprovar la presentació de la sol·licitud, al Departament de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona, de la subvenció per a les actuacions de
protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines), durant
l'exercici 2015, i més concretament, pel servei de socorrisme en les piscines del Poliesportiu
municipal Josep Canadell i Veciana, amb un pressupost de 10.163,49 € (IVA inclòs), d'acord amb
les bases específiques reguladores. Exp. 116/15.
- El 27 de febrer de 2015, aprovar la presentació de la sol·licitud, al Departament de Medi Ambient,
Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona, de la subvenció per a les actuacions de
protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais
urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, durant l'exercici 2015, amb un
pressupost de 8.340 € (IVA inclòs), d'acord amb les bases específiques reguladores. Exp. 117/15.
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats de les resolucions de l'Alcaldia especificades en la part expositiva del
present acord.""
3.3.- Designació dels Jutges de Pau de la Canonja, titular i suplent.- 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
membres dels grups municipals del PSC (9) i CiU (3), que constitueixen la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres, adopta el següent acord:
""Vist l'acord del Ple d'aquest Ajuntament, en sessió celebrada en data 29 de gener de 2015, pel
qual s'aprova iniciar els tràmits pel nomenament del jutge/essa de pau titular i substitut/a de la
Canonja, efectuant convocatòria a través del Butlletí oficial de la província de Tarragona número
38, de 16 de febrer de 2015, el tauler d'edictes de l'Ajuntament, la seu del nou Jutjat de Pau de la
Canonja i el Jutjat Degà de Tarragona.
El termini límit per a la presentació de candidatures va finalitzar el dia 16 de març de 2015, haventse presentat dues candidatures:
Sr. Antonio Guinovart Solé.
Sr. Sebastià Olivé Marca.
Totes elles reuneixen els requisits establerts a l'article 1.2 del Reglament núm. 3/1995, de 7 de
juny, dels jutges de pau, i 303 de la Llei orgànica del poder judicial.
El Ple, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, adopta el
següent acord:
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Primer.- Proposar l'elecció com Jutge de Pau titular, del Sr. Sebastià Olivé Marca, veí de la
Canonja, amb domicili al carrer Marina, núm. 30, el qual reuneix els requisits de capacitat i de
compatibilitat exigides per la legislació vigent.
Segon.- Proposar l'elecció com Jutge de Pau suplent, del Sr. Antonio Guinovart Solé, veí de la
Canonja, amb domicili al carrer Masricart, núm. 26, el qual reuneix els requisits de capacitat i de
compatibilitat exigides per la legislació vigent.
Tercer.- Traslladar la present proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant el
Jutge Degà, per les corresponents resolucions.""
3.4.- Model de document per a efectuar la declaració sobre causes d'incompatibilitat i
activitats dels membres de la Corporació.- Exposada per part del regidor d'Hisenda, la seva
proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del
grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
""Vist que els representants locals han de formular declaració sobre causes d'incompatibilitat i
sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics; així mateix
formularan declaració sobre els seus béns patrimonials i participació en societat de qualsevol
tipus, amb informació sobre les societats en què participa i de les liquidacions dels impostos sobre
la renda, patrimoni i, en el seu cas, societats.
Considerant el que disposen els articles 108.8, 177.2 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral, 30 a 32 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i l'article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Vist el model de document de declaració, que consta a l'expedient.
En conseqüència, el Ple acorda:
Aprovar el model de document necessari per a la realització de la declaració sobre causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics, així com per efectuar la declaració de béns patrimonials i de la participació
en societats de qualsevol tipus, amb informació sobre les societats en què participa i de les
liquidacions dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el seu cas, societats.""
4.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, HISENDA I COMUNICACIÓ SOCIAL.4.1.- Subministrament d'informació que preveu la Llei orgànica 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, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del
PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
""Vist l'establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
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
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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 2 de febrer de 2015 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 l'any
2014.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
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 l'any 2014.""
4.2.- Liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2014.- A la vista de la proposta que
realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
"““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 l'article 90.1 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, en relació a la liquidació del pressupost de l’exercici 2014.
Vist l'informe i els annexos de la intervenció que consten a l'expedient en relació a la liquidació del
pressupost de l’exercici 2014, 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.
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 Instrucció de comptabilitat,
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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.
Vist que en data 27 de febrer de 2015 el Patronat de cultura, òrgan desconcentrat de l'Ajuntament
va aprovar la seva liquidació pressupostària, la qual s’annexa al present expedient.
Presentada la liquidació del pressupost de l’ajuntament de la Canonja, s’ha obtingut el resultat
següent:
A) Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Descripció
Pressupost inicial
Modificacions

Import
11.411.000,00 €
3.068.019,87 €

Pressupost definitiu

14.479.019,87 €

Despeses autoritzades

12.938.553,20 €

Despeses compromeses

12.441.929,51 €

Obligacions reconegudes

11.939.421,75 €

Pagaments realitzats

11.177.053,28 €
1.089,86 €

Reintegrament depeses
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

11.175.963,42 €
763.458,33 €

2. Exercicis tancats:
Descripció

Import

Obligacions pendents de pagament
Oblig.
per
devolució
d’ingressos
pressupostaris

0,00 €
0,00 €

3. Total creditors pendents de pagament:
Descripció

Import

Exercici corrent

763.458,33 €

Exercicis tancats
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0,00 €

Totals

763.458,33 €

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

Import
11.411.000,00 €
3.068.019,87 €

Pressupost definitiu

14.479.019,87 €

Drets reconeguts

12.532.248,90 €

Ingressos realitzats

11.635.567,31 €

Devolucions d'ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

93.221,31 €
11.542.346,00 €
989.902,90 €

2. Exercicis tancats
Descripció
Drets pendents de cobrament

Import
1.654.214,63 €

3. Total deutors pendents de cobrament:
Descripció

Import

Exercici corrent

989.902,90 €

Exercicis tancats

1.654.214,63 €

Totals

2.644.117,53 €

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

12.532.121,35 €

-Obligacions reconegudes netes

11.939.421,75 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI
+ Despeses finançades amb romanents líquids

592.827,15 €
1.180.837,55 €

- Desviacions positives de finançament

137.128,44 €

+ Desviacions negatives de finançament

648.484,06 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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2.285.020,32 €

D) Romanent de tresoreria:

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

( + ) FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA A 31/12/2014

4.598.326,43 €

2.

( + ) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A 31/12/2014

2.644.091,43 €

Del pressupost d'ingressos exercici corrent
Del pressupost d'ingressos exercicis tancats

989.902,90 €
1.654.214,63 €

D'altres operacions no pressupostàries

76,40 €

Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva
3.

102,50 €

( - ) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2014
Del pressupost de despeses exercici corrent

1.933.551,77
763.458,33 €

Del pressupost de despeses exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries

0,00 €
1.190.278,40

pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

2.184,96 €

I.

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

II.

( - ) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT

301.930,63 €

III.

( - ) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT

510.805,39 €

( - ) ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT

519.777,33 €

IV.

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

5.290.866,09 €

3.958.352,75 €

CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE UTILITZACIÓ

V.

ROMANENT PER INCORPORACIÓ DESPESES CORRENTS

VI.

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT AMB FIN. AFECTAT

31.912,78 €

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2014 NO EXECUTAT

103.187,47 €

VII.

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE (IV - V - VI)

VIII

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

IX.

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

X.

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT
(VII - VIII - IX)

148.948,74 €

3.674.303,76 €
0,00 €
0,00 €

3.674.303,76 €

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
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l'exercici següent, sempre que tinguin finançament.

PRESSUPOST DEFINITIU

14.479.019,87 €

OBLIGACIONS RECONEGUDES

11.939.421,75 €

ROMANENTS DE CRÈDIT

2.539.598,12 €

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total 2.539.598,12€
- 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 510.805,39 €.
- 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 668.726,06€
En compliment de les previsions de l'article 182 abans esmenat, es proposa la següent distribució,
entre romanents incorporables i no incorporables:
Incorporables:
Romanents afectats a ingressos amb finançament afectat:
Compromès: Inversions (Fase AD)

242.373,43 €

No compromès: Inversions (Fase A)

268.431,96 €

TOTAL ROMANENT AFECTAT (FINANÇAMENT EXTERN)

510.805,39 €

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

156.745,59 €

No compromès: Inversions (Fase A)

363.031,73 €

Compromès: Corrent (Fase AD)

103.388,74 €

No compromès: Corrent (Fase A)
TOTAL ROMANENT LLIURE
ROMANENT A INCORPORAR A L'EXERCICI 2015

45.560,00 €
668.726,06 €
1.179.531,45 €

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 2015 per estar compresos en els
supòsits assenyalats a l'article 182 del citat Reial Decret legislatiu 2/2004, es detallen a l'annex
"romanents a incorporar a l'exercici 2015", tenint un import total de 1.179.531,45 €.
Part d'aquest romanent de crèdit incorporable (1.360.066,67 €), no es troba compromès ni afectat
cap finalitat específica i no s’incorpora a l’exercici 2015.
Tot i així, s’ha de tenir en consideració que dins aquests romanents no incorporables, hi figuren els
romanents que seguidament es detallen:
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Excés de finançament afectat no vinculat a cap inversió: 31.912,78 €
Superàvit pressupostari no executat durant exercici 2014: 103.187,47€
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
5.290.866,09 €. Un cop deduïts d’aquest import els saldos de dubtós cobrament (301.930,63 €), el
romanent de tresoreria afectat (510.805,39 €) i el romanent de tresoreria no afectat (519.777,32
€), el romanent de tresoreria per a despeses generals és de 3.958.352,75 €. Part d'aquest
romanent de tresoreria (148.948,74 €) es destina a la incorporació de despeses corrent, una altra
part d'aquest romanent de tresoreria (31.912,78€) es troba afectat al finançament d'operacions de
capital i una a altra part d’aquest romanent va destinada a amortitzar deute viu (103.187,47 €).
Així, en resulta de lliure utilització per al finançament de despeses una quantitat inferior,
3.674.303,76 €.
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 2015.
L'acta d'arqueig a 31 de desembre de 2014.
H) Execució del programa d’inversions del pressupost 2014. Desviacions de finançament.
A l’annex “Programa d’inversions 2014 “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 2014 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
considerat.
D’acord amb l’abans dit, existeixen desviacions negatives de finançament per import de
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648.484,06 € i desviacions positives de finançament per valor de 137.128,44 € i una desviació
positiva acumulada de finançament per import de 510.805,39 €, 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 301.930,63 €
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 2014:
període
%
Import / €

2013
50%
171.273,49 €

2012
50%
80.242,93 €

2011
50%
50.414,21 €

La quantitat resultant d'aplicar els esmentats percentatges és de 301.930,63 €.
J) Objectiu d'estabilitat Pressupostària i capacitat de finançament
J.1) De l’Ajuntament de la Canonja (annex 1)
+Ingressos no financers (DRN)

12.511.828,90 €

-Despeses no financeres (ORN)

10.983.514,68 €

Estabilitat pressupostària

1.528.314,22 €

+/- Ajustos:
Ajust recaptació cap 1- Impostos directes
Ajust recaptació Cap 2- Impostos indirectes
Ajust recaptació Cap 3 - taxes, preus públics i altres
ingressos
pagament aplaçat
devolució participacions tributs de l'Estat 2014
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

23.984,40 €
7.884,90 €
-4.196,23 €
-154.000,00 €
87.858,00 €
1.489.845,29 €

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
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sostenibilitat financera.
J.2) Del pressupost consolidat (annex 2)
En data 26 de febrer de 2015 el Patronat de cultura, òrgan desconcentrat de l'Ajuntament va
aprovar la seva liquidació pressupostària, amb una capacitat de finançament de 82,73 €.
Conseqüentment, l’objectiu d'estabilitat Pressupostària del pressupost consolidat ascendeix a
1.489.928,02 €. Donant compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
K) Respecte a la regla de la despesa
K.1) de l’Ajuntament de la Canonja (annex 3)
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 que, per a l’exercici 2014 ve fixada en
l’1,5 %.
La IGAE, en el mes de novembre 2014, ha publicat el manual “Guía para la determinación de la
regla del gasto para Corporaciones locales. Artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financera, 3ª edición”, 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 2013
10.560.853,68 €

-/+ ajustos SEC
Interessos del deute computats

-42.727,54 €

despeses finançades amb fons finalistes

-198.954,18 €

pagament aplaçat finca camí vell de Reus

-210.000,00 €

TOTAL DESPESES AJUSTADES
Taxa variació PIB 2014 (1,5%)
increments normatius
A) DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE
CÀLCUL DESPESA COMPUTABLE
Suma despeses no financeres

10.109.171,96 €
151.637,58 €
- €
10.260.809,54 €
PRESSUPOST LIQUIDAT 2014
10.983.514,68 €

+/- AJUSTOS SEC
Interessos del deute
pagament aplaçat
Despeses finançades amb fons finalistes (Generalitat)

-32.630,71 €
154.000,00 €
-140.537,40 €

Despeses finançades amb fons finalistes (Diputació)

-56.923,10 €

Despeses finançades amb fons finalistes (altres ens)

-200.707,43 €
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Inversions financerament sostenibles

-258.345,74 €

Pagament Tarragona. Recaptació tributària IIVTNU

-374.972,69 €

TOTAL DESPESES AJUSTADES

10.073.397,62 €

+/- canvis normatius

0,00 €
10.073.397,62 €

B) DESPESA COMPUTABLE TOTAL

187.411,91 €

MARGE DE DESPESA (A-B)

La diferència entre la “despesa màxima computable” i la “despesa computable total” ascendeix a
187.411,91 €, donant compliment a l'objectiu de regla de la despesa.
K.1) del pressupost consolidat (annex 4)
En data 26 de febrer de 2015 el Patronat de cultura, òrgan desconcentrat de l'Ajuntament va
aprovar la seva liquidació pressupostària, amb una capacitat de finançament de 5.811,12 €.
Conseqüentment, la capacitat de despesa de la liquidació del pressupost consolidat ascendeix a
187.258,57 €, donant compliment a l’objectiu de la regla de la despesa.
L) Objectiu de deute viu (annex 5)
El deute viu de l'Ajuntament de la Canonja a data 31-12-2014 és el següent:
ENTITAT
BANCÀRIA
Caixa Pensions de
Barcelona
BBVA (B.Comercio)
BBVA
BBVA
BBVA
TOTAL DEUTE VIU

CAPITAL
PRÉSTEC

DATA
CONTRACTACIÓ

1.202.024,21€

11/06/1999

378.637,63€
663.441,40€
1.000.000€
1.203.400€

19/12/1998
01/12/2005
22/12/2009
22/12/2010

CURT
TERMINI
93.496,22€

LLARG
TERMINI

TOTAL

46.895,26€

140.391,48€

25.242,51€
0,00€
50.418,88€
254.925,69€
62.433,18€
682.628,32€
11.998,51€
154.773,58€
243.589,30€ 1.139.222,85€

25.242,51€
305.344,57€
745.061,50€
166.772,09€
1.382.812,15€

L’ Estat de la devolució de participació de tributs de l’Estat en data 31 de desembre de 2014.
DESCRIPCIÓ
Devolució tributs de
l'Estat 2008
Devolució tributs de
l'Estat 2009
TOTAL

CAPITAL

DATA
CONTRACTACIÓ

93.682,04€

31/12/2010

345.607,60€

21/07/2011

CURT
TERMINI

LLARG
TERMINI

TOTAL

18.736,44€

0,00€

18.736,44€

69.121,56€

69.121,56€

138.243,12€

87.858,00€

69.121,56€

156.979,56€

La ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2014 és del 11,26%. Conseqüentment,
l'Ajuntament de la Canonja compleix la normativa de tutela financera.
M) Destinació del superàvit pressupostari
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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
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
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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
2/2014, de 21 de febrer, 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
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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
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.”
La Disposició addicional novena amb denominació “Destinació del superàvit de les entitats locals
corresponent a 2014” del Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter
econòmic, disposa “ En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les entitats locals
corresponent a l'any 2014 es prorroga per 2015 l'aplicació de les regles contingudes en la
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
Sostenibilitat Financera, pel que s'haurà de tenir en compte la disposició addicional setzena del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març”
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 2014 ascendeix a 1.382.812,15 €, que el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat de l’exercici 2014 té un import de 3.674.303,76 € i que
la capacitat de finançament que es desprèn de la present liquidació pressupostària ascendeix a
1.489.845,29 €.
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 -923.740,73€ i l’estimació de capacitat de
finançament en la liquidació pressupostària de l’exercici 2015 ascendeix a 521.979,00€.
L’Ajuntament de la Canonja a 31 de desembre de 2014 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 2014
-Capacitat de Finançament de la liquidació pressupostària 2014
(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 2015
Superàvit pressupostari (mínim entre (d) i (e))

1.489.845,29 €
- 0,00 €
-923.740,73 €
566.104,56 €
521.979,00€
521.979,00 €

El Ple 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.
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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.
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, 3a 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 de l’Ajuntament de la Canonja 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 1.489.845,29 €.
3. El pressupost general liquidat de l’Ajuntament de la Canonja 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 187.411,91 €.
4. El deute viu de l'Ajuntament de la Canonja a data 31 de desembre de 2014 és del 11,26%,
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
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

sessió que hi hagi.
6. S’informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014."
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 2014 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 de l’exercici 2015, per incorporació
de romanents de l'exercici 2014, per un import de 1.179.531,45 € 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:
Total incorporació de romanents.

148.948,74 €
510.805,39 €
519.777,32 €
1.179.531,45 €

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 2014 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 27 de febrer de 2015 per la que
s'aprova la liquidació del pressupost de l’exercici econòmic de 2014 i s'aprova l'expedient núm. 1
de modificació de crèdits del 2015, per incorporació de romanents de l'exercici 2014, per un import
de 1.179.531,54 € ."""
4.3.- Pla pressupostari a mig termini, exercicis 2016 a 2018.- A la vista de la proposta que
realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
""1. ANTECEDENTS
En data 12 de març de 2015 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini 2016 a 2018, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
del deute públic i la regla de la despesa.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig
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termini per als exercicis 2016 a 2018, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2014
i la previsió de la liquidació de l’exercici 2015.
En data 18 de març de 2015 l’alcaldia va aprovar la següent resolució:
"Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, redactat per la
regidoria d’Hisenda, sense perjudici de la seva aprovació per part del Ple municipal, circumstància
a la qual resta condicionat, d’acord amb el següent detall:
A) Detall d'ingressos
corrents

MARC PRESSUPOSTARI D’INGRESSOS
Estimació
Previsió
Previsió
liquidació
Any 2016
Any 2017
Any 2015
(en euros)
(en euros)

Impost sobre Béns
4.225.900,00€
Immobles
Impost sobre Activitats
4.113.000,00€
Econòmiques
Impost sobre Vehicules
245.000,00€
de Tracció Mecànica
Impost sobre Increment
30.000,00€
de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana
Impost sobre
80.000,00€
Construcciones
Instal·lacions y Obres
Capítol 1 y 2: Impostos
8.693.900,00€
directes i indirectes
Capítol 3. Taxes, preus
651.000,00€
públics i altres ingressos
Participació de Tributs de
1.230.000,00€
l’Estat
Subvencions finalistes
138.300,00€
d'altres administracions
públiques
Resta de capítol 4
25.000,00€
Capítol 4. Transferències
1.393.300,00€
corrents
Capítol 5. Ingressos
109.000,00€
patrimonials
Total de Ingressos
10.847.200,00€
corrents
B) Detall d'ingressos de capital
Capítol 6. Alienació
0,00€
d'inversions
Capítol 7. Transferències
369.600,00€
de capital
Total d'Ingressos de
369.600,00€
Capital
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Previsió
Any 2018
(en euros)

3.997.900,00€

4.034.900,00€

4.074.900,00€

4.113.000,00€

4.113.000,00€

4.113.000,00€

245.000,00€

245.000,00€

245.000,00€

20.000,00€

20.000,00€

15.000,00€

70.000,00€

70.000,00€

70.000,00€

8.445.900,00€

8.482.900,00€

8.517.900,00€

651.000,00€

651.000,00€

651.000,00€

1.248.000,00€

1.300.000,00€

1.300.000,00€

105.300,00€

105.300,00€

105.300,00€

25.000,00€
1.378.300,00€

25.000,00€
1.430.300,00€

25.000,00€
1.430.300,00€

109.000,00€

109.000,00€

109.000,00€

10.584.200,00€

10.673.200,00€

10.708.200,00€

0,00€

0,00€

0,00€

170.000,00€

130.000,00€

100.000,00€

170.000,00€

130.000,00€

100.000,00€

C) Detall d'ingressos financers
Capítol 8. Actius
1.300.000,00€
financers
Capítol 9. Passius
financers
Total d'Ingressos
1.300.000,00€
Financers
TOTAL INGRESSOS
12.516.800,00€

80.000,00€

80.000,00€

80.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

80.000,00€

80.000,00€

80.000,00€

10.834.200,00€

10.883.200,00€

10.888.200,00€

MARC PRESSUPOSTARI DE DESPESES
A) Detall
corrents

de

despeses

Estimació
liquidació
Any 2015
1.789.000,00€

Previsió
Any 2016
(en euros)
2.036.100,00€

Previsió
Any 2017
(en euros)
2.036.100,00€

Previsió
Any 2018
(en euros)
2.036.100,00€

Capítol 7. Transferències
0,00€
de capital
Total de Despeses Capital
1.718.000,00€
C) Detall de despeses financeres
Capítol 8. Actius financers
30.000,00€
Capítol
9.
Passius
353.187,47€
financers
Total
de
Despeses
383.187,47€
Financeres
TOTAL DESPESES
11.106.187,47€

0,00€

0,00€

0,00€

822.900,00€

1.040.400,00€

1.253.900,00€

80.000,00€
180.000,00€

80.000,00€
135.000,00€

80.000,00€
140.000,00€

260.000,00€

215.000,00€

220.000,00€

10.508.000,00€

10.606.500,00€

10.705.000,00€

Capítol 1. Despeses de
personal
Capítol 2. Despeses
2.235.000,00€
2.544.000,00€
2.670.000,00€
2.790.000,00€
corrents en béns i serveis
Capítol 3. Despeses
25.000,00€
45.000,00€
45.000,00€
45.000,00€
financeres
Capítol 4. Transferències
4.956.000,00€
4.800.000,00€
4.600.000,00€
4.360.000,00€
corrents
Total
de
Despeses
9.362.100,00€
9.967.800,00€
9.901.000,00€
9.799.000,00€
Corrents
B) Detall de despeses de capital
Capítol 6. Inversions reals
1.718.000,00€ 822.900,00€
1.040.400,00€
1.253.900,00€

Segon.- Sotmetre a consideració del Ple l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període
2016 a 2018 abans esmenat.
Tercer.- Traslladar el pla pressupostari a mig termini (període 2016-2018) 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.”
2. FONAMENTS DE DRET
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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.
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. L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril disposa que, en el supòsit que la
liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà 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 disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, 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.
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.
3. ACORD:
Per tant, el Ple adopta el següent acord:
Aprovar el Pla pressupostari a mig termini elaborat per la regidoria d'Hisenda, exercicis 2016 a
2018, en compliment de les disposicions de l'Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre.""
4.4.- Modificació de crèdits número 2 del pressupost municipal vigent i de les seves bases
d'execució.- En relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, la regidora d'Acció Social i Ciutadania,
Sra. Francisca Márquez, explica els assistents al Ple que en la proposta d'acord s'ha inclòs un
increment en la partida que es tenia destinada a Càritas, ja que aquesta entitat li va transmetre les
seves mancances. A continuació i exposada per part de la regidoria d'Hisenda la seva proposta en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup
municipal del PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
""Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigents.
Vistos els informes emesos pel secretari interventor actal., 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.
Vist que l'apartat dos de la disposició addicional desena segona, de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2015, preveu que, durant l'any 2015, el
personal del sector públic estatal definit en les lletres a), d) i i) de l'apartat un de l'article 22 de la
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012, així com el
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personal de les societats, entitats i resta d'organismes dels apartats f) i g) d'aquest precepte que
pertanyin al sector públic estatal, percebrà les quantitats previstes a l'apartat Un.2 de la pròpia
disposició addicional.
Vist l’establert a la resolució 29 de desembre de 2014, de les Secretaries d'Estat de Pressupostos
i Despeses i d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació
efectiva, en l'àmbit del sector públic estatal, de les previsions de la disposició addicional desena
segona, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2015.
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. 2/2015 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
171. 61105
1532.61110
333. 22200
912. 48000

Denominació
Zona verda a la Rambla del 15 d'abril
Aparcament dissuasiu camí Vell de Reus
Telefònica Hort abeurador
Aportacions grups municipals de la corporació local
TOTAL

Import
40.000,00 €
50.000,00 €
500,00 €
12.000,00 €
102.500,00€

RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DE DESEMBRE 2012
Es dóna compliment a l'apartat dos de la disposició addicional desena segona, de la Llei 36/2014,
de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per 2015 i a la resolució 29 de desembre
de 2014, de les Secretaries d'Estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques.
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
130. 12001
337. 13000

Denominació
Retribucions bàsiques funcionaris grup A2
Retribucions personal laboral fix
TOTAL

Import
37,89 €
173,15 €
211,04 €

SUPLEMENT DE CRÉDIT
Aplicació
pressupostària
130. 12005
130. 12100
130. 12101

Denominació
Retribucions bàsiques funcionaris grup AP
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
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Import
50,07 €
87,66 €
320,40 €

151. 13000
151. 12000
151. 12001
151. 12100
151. 12101
231. 13000
323. 13000
326. 13000
330. 13000
342. 13000
912. 11000
912. 11001
920. 12000
920. 12003
920. 12100
920. 12101
920. 13000
920. 13100
929. 13000
934. 12003
934. 12100
934. 12101
934. 13000

Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques funcionaris grup A1
Retribucions bàsiques funcionaris grup A2
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal eventual
Retribucions complementàries personal eventual
Retribucions bàsiques funcionaris grup A1
Retribucions bàsiques funcionaris grup c1
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions personal laboral temporal
Retribucions personal laboral
Retribucions bàsiques grup C1
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal laboral fix
TOTAL

4.131,65 €
133,46 €
59,43 €
181,73 €
527,02 €
1.796,52 €
765,53 €
460,66 €
1.055,40 €
352,23 €
19,41 €
240,67 €
177,61 €
352,66 €
388,85 €
834,42 €
1.836,48 €
173,15 €
716,08 €
149,60 €
84,12 €
137,74 €
770,70 €
15.803,25 €

RESUM
Habilitació de crèdit
Suplement de crèdit
TOTAL
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
011. 91306
011. 91306
336. 48002
130. 22104
1532. 22702
231. 48900
231. 48907
925. 48900

211,04 €
15.803,25 €
16.014,29 €

Denominació
Amortització préstec BBVA 1.203 M€
Amortització préstec BBVA 1.203 M€
Subvenció conveni IPHES jaciment Boella
Vestuari Guàrdia Municipal i protecció civil
Manteniment dels semàfors
Càrites Provincial
Subvenc. Agència Salut Catal. estudi contaminats
Atmosfèrics
Subvencions entitats
TOTAL

RESUM:
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Import
103.187,47 €
63.584,62 €
20.000,00 €
3.800,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
4.500,00 €
8.000,00€
208.072,09 €

HABILITACIÓ DE CRÈDIT
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

102.500,00 €
211,04 €
15.803,25 €
208.072,09 €
326.586,38 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
011. 91306
130. 22608
171. 21001
151. 22700
330. 22200
336. 22707
231. 22711
912. 22608

Denominació

Import

Amortització préstec BBVA 1.203 M€
Despeses diverses funcionament
Conservació i manteniment mur verd

Treballs de conservació via pública
Telefònica
Conveni col·laboració jaciments La Boella
Contracte empresa servei monitoratge
Despeses
diverses
funcionament.
desp.
municipals
TOTAL

grups

7.000,00 €
1.000,00 €
2.800,00 €
3.000,00 €
500,00 €
20.000,00 €
7.500,00 €
12.000,00 €
53.800,00€

Romanent de Tresoreria
Aplicació
pressupostària
87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
16.014,29 €

Es dóna compliment a l'apartat dos de la disposició addicional desena segona, de la Llei 36/2014,
de 26 de desembre i a la resolució 29 de desembre de 2014.
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2014
Aplicació
pressupostària
87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
103.187,47 €

És el superàvit derivat de la liquidació pressupostària 2013 i que no s’ha executat ni adjudicat
durant l’exercici 2014. Conseqüentment, en compliment de l’establert a l’article 32 i disposició
addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, es procedeix a amortitzar deute per l’import no executat.
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2015
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Amb la liquidació pressupostària 2014 aprovada i, un cop conegut el mínim de tresoreria i una
estimació de la capacitat de finançament a 31/12/2015, l’Ajuntament de la Canonja pot destinar el
seu superàvit pressupostari 583.702,01€ a les següents finalitats: amortització de deute i/o
inversions financerament sostenibles.
El saldo superàvit pressupostari abans de la present modificació és de 566.104,56 €
Finançament modificació 2/2015 mitjançant superàvit pressupostari:
Aplicació
pressupostària
87000

Denominació

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

153.584,62€

El saldo superàvit pressupostari després de la present modificació és de 412.519,94€
RESUM
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2014
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2015
ROMANENT DE TRESORERIA (paga extra 2012)
TOTALS

53.800,00 €
103.187,47 €
153.584,62 €
16.014,28 €
326.586,37 €

Segon- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2015.
Tercer - Modificar les bases d'execució del pressupost a la disposició addicional tercera que
correspon a la relació d’aportacions i subvencions a entitats, amb el següent detall:
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ENTITAT

IMPORT
MODIFICACIÓ

Subvenció Agència Salut Catal. estudi
contaminats Atmosfèrics

231.48907

4.500,00 €

Càrites Provincial

231. 48900

3.000,00 €

Subvenció conveni IPHES jaciment Boella

336. 48002

20.000,00 €

Agrupament Escoltes i Guies Bisbe Borràs

925. 48900

1.000,00 €

Centre Tecnològic
Catalunya

925. 48900

7.000,00 €

de

la

Química

de

Quart - 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.
Cinquè- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat.""
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4.5.- Adhesió de l'Ajuntament a la plataforma e.FACT, Punt General d'Entrada de Factures
Electròniques del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.- A la vista de la proposta
que realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
""Vist l'expedient d'adhesió a la plataforma electrònica e.FACT, del Consorci d'Administració
Oberta de Catalunya (Consorci AOC) amb CIF Q0801175A, de la Generalitat de Catalunya.
Vist que l'article 3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic disposa que “El proveïdor que hagi
expedit la factura pels serveis prestats o béns lliurats a qualsevol administració pública, té
l’obligació, (...), de presentar-la davant d’un registre administratiu, en els termes que preveu
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de trenta dies des de la data de
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis (...)”
L’article 4 de la Llei 25/2013 disposa que “(...) estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la
seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:
a) Societats anònimes;
b) Societats de responsabilitat limitada;
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes
que estableix la normativa tributària;
e) Unions temporals d’empreses;
f) Agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de
capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat
hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.
No obstant això, les administracions públiques poden excloure reglamentàriament d’aquesta
obligació de facturació electrònica les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros (...)”
La Base 19.6 de Bases d’execució del pressupost 2014 disposa que “conforme a l’article 4 de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures del sector públic, l’Ajuntament exclou de l’obligació de facturació electrònica
les factures d’import fins a 5.000 €, IVA inclòs“
La disposició final segona de la Llei 25/2013, que modifica la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de
mesures d’impuls de la societat de la informació, estableix que les empreses prestadores dels
serveis han d’expedir i remetre factures electròniques obligatòriament a partir del 15 de gener de
2015.
L’article 3 de l’ Ordre HAP 1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions
tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d’entrada de factures electròniques disposa
que “els proveïdors de béns i serveis que hagin de remetre una factura electrònica a les
administracions públiques i a les seves entitats, ens i organismes vinculats o que en depenen ho
han de fer a través dels punts generals d’entrada de factures electròniques que corresponguin.”
L’Ordre HAP 1074/2014 disposa en el seu article 5 i l’annex de l’ordre abans citada, que “dins del
document de factura electrònica és obligatori, per a la remissió correcta de la factura a l’òrgan
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destinatari final, informar de l’òrgan gestor, la unitat tramitadora i l’oficina comptable destinataris.”
Aquests codis es coneixen com DIR3: “Directori Comú d’Unitats i Oficines Ajuntament”. Els Codis
DIR3 de l’Ajuntament de la Canonja són:
Òrgan gestor
Oficina comptable
Unitat tramitadora

L01439076
L01439076
L01439076

Mitjançant decret de l'alcaldia de data 29 de desembre de 2014, es va resoldre aprovar l'adhesió
d'aquest Ajuntament a la plataforma electrònica e.FACT – Punt General d'Entrada.
En conseqüència, el Ple acorda:
Donar compte i ratificar el decret de l'alcaldia de data 29 de desembre de 2014, pel que es va
resoldre aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament a la plataforma electrònica e.FACT- Punt General
d'Entrada de Factures Electròniques del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.""
4.6.- Informe complementari del pressupost municipal exercici 2015.- Exposada per part de la
regidoria d'Hisenda la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), adopta el següent acord:
""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 2015, 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 2015 un
cop aprovat l'expedient de liquidació pressupostària de l'exercici 2014.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
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.""
4.7.- Incorporació de la Biblioteca al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.- De
conformitat amb l’article 44 del Reglament Orgànic Municipal, l’assumpte és retirat per la regidoria
proponent, per tal que es puguin emetre els informes corresponents. Segons informa el secretari
actal., 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.
5.- ENSENYAMENT..........................................
6.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.6.1.- Modificació de la plantilla de voluntaris/àries de l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de la Canonja.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria de Protecció
Civil en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del
grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), adopta el següent acord:
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""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,
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.
Actualment, l'Ajuntament de la Canonja ha nomenat els següents voluntaris/àries de l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja, lliurant-los la corresponent credencial acreditativa:
COGNOMS I NOM
Cotano Fernández, Esther
Fernández Lerena, Josep Antoni
Jarque Royo, José Luis
Luque Cabello, Teresa
Puertas Rivera, Ildefonso
Rull Serra, Carles

NIF
39712785L
39853405V
39653109M
39638641G
18949259L
39710852H

Rodríguez Osorio, José

74623301P

Del Sol Samblas, Maria Victoria

39676674H

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
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Jiménez Gutiérrez, Agustín

48135294C

En data 22 de gener de 2015, aquesta regidoria va sol·licitar a l'Associació documents justificatius
de les altes i/o baixes produïdes per tal d'actualitzar la relació abans esmentada.
L'Associació de Voluntaris ha justificat les següents baixes:
Bravo Alarcón, Isabel

39690183A

Jarque Royo, José Luis

39653109M

Puertas Rivera, Ildefonso

18949259L

Luque Cabello, Teresa

39638641G

En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Disposar que es donin de baixa de la plantilla de l'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de la Canonja, quedant totalment desvinculats de l'Associació, els Srs/es. Isabel Bravo
Alarcón, José Luis Jarque Royo, Ildefonso Puertas Rivera i Teresa Luque Cabello.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la
Canonja, pel seu coneixement i als efectes corresponents.""
6.2.- Modificació del Reglament regulador del cos de la Guàrdia municipal.- A la vista de la
proposta que realitza la regidoria de Seguretat Ciutadana en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), adopta
el següent acord:
""Mitjançant acord del Ple de data 27 de setembre de 2012, es va aprovar inicialment el
Reglament regulador dels agents de la Guàrdia municipal de l'Ajuntament de la Canonja.
Atès que un cop efectuada la tramitació corresponent, el text del Reglament va ser publicat al
Butlletí oficial de la província número 261, de data 12 de novembre de 2012.
Vist l'informe emès pel cap de seguretat municipal, que diu:
“Amb la present i com a coordinador del cos de vigilants municipals, proposo a l'alcaldia la
modificació dels articles 22.1 i 30 del Reglament regulador dels agents de la Guàrdia municipal de
l’Ajuntament de la Canonja, publicat al Butlletí oficial de la província de Tarragona el 12 de
novembre de 2012, núm. de butlletí 261.
La motivació de la modificació que afecta a l'article 22.1 sobre armament, uniformitat i equips de
protecció individual és conseqüència de la substitució gradual que tots els cossos policials estan
fent de la defensa rígida per altra més versàtil, l'anomenat Bastó Extensible Policial (BEP). Els
agents de la guàrdia municipal de la Canonja van superar favorablement el curs formatiu de
capacitació impartit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'any 2014.
Des de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya s’aconsella per seguretat
jurídica que les eines de dotació estiguin regulades al nostre reglament intern, pel que es proposa
afegir aquesta nova eina de defensa personal al redactat inicial del Reglament intern.
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D'aquesta manera, es proposa la següent redacció de l'article 22 del Reglament:
“Article 22. Armament, uniforme i EPIS (Equips de Protecció Individual)
1. Els agents de la Guàrdia municipal portaran com a eines de defensa personal i mitjà dissuasiu,
la defensa reglamentària (bastó policial extensible homologat) esprai d’autodefensa homologat i
manilles”.
Pel que es refereix a la modificació de l'article 30, Jornada laboral i horari, afectaria als apartats 2 i
3 (vacances, horaris i còmput anual d'hores treballades respectivament).
Les necessitats dels servei ens han demostrat que els nostres quadrants no impliquen torns de
serveis fixes respecte a la quantitat de dies treballats als torns de matí/tarda/nit.
Així mateix, els períodes de descans després del torn tampoc impliquen un nombre fixe de dies,
tot plegat provoca que els períodes de vacances no es puguin ajustar al que contempla el
Reglament, que el vigilant hagi de demanar obligatòriament períodes no inferiors a 7 dies laborals.
Amb un objectiu organitzatiu de distribució de les vacances dels agents, tampoc es pot permetre
que es triïn períodes excessivament curts, per aquest motiu la proposta que es planteja és
substituir la prohibició de demanar dies de vacances en una quantitat inferior a 7 dies de treball,
per una de nova que aglutini torns de treball, és a dir, que la quantitat de dies de vacances
demanats per un agent no sigui inferior a un torn de treball íntegre ja sigui matí/tarda/nit amb
independència de la quantitat de dies que comporti un torn concret.
Al quadrant vigent existeix la figura del reforç. Com la seva paraula indica la seva funció és
substituir qualsevol baixa, permís o imprevist que un/a altre company/a hagi tingut, és un període
de dies que es reitera trimestralment i on tampoc és recomanable que es demani permís per
vacances o assumptes propis
Per motius de cobertura de servei i organització de quadrant, no és recomanable que dos agents
gaudeixin alhora de permís per vacances o dies de lliure disposició.
D'aquesta manera, es proposa la següent redacció de l'article 30 del Reglament:
“Article 30. Jornada laboral, horari i serveis extraordinaris.
2. Dins el primer trimestre de cada any, l’Ajuntament fixarà el calendari laboral anual, el qual
assenyalarà el nombre d’hores anuals de treball, els torns de vacances i els horaris i torns de
treball que corresponguin per dies feiners i dies festius. El/la treballador/a de la Guàrdia municipal,
per motius organitzatius de quadrant, no podrà demanar períodes de vacances inferiors al d'un
torn sencer de treball independentment dels dies que el formin; no es concediran permisos per
vacances ni per assumptes propis quan ja n'hi hagi un/a altre company/a gaudint del/s mateix/os o
quan coincideixin en part del període. Així mateix, els agents que estiguin de reforç tampoc podran
gaudir de permís per vacances ni dies de lliure disposició durant els dies que duri aquesta figura.
Els torns de treball única i exclusivament podran intercanviar-se entre agents a tenor de les
exigències del servei, les necessitats del mateix així com els motius que ho justifiquin i siguin
autoritzats prèviament per la regidoria de Seguretat Ciutadana.
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3. En cas que en virtut de l’organització dels torns de treball aprovats per l’Ajuntament, resulti, en
còmput anual, una jornada laboral superior a la legalment fixada per a la resta de funcionaris,
l’Ajuntament aprovarà la forma de compensació als efectius del cos l’excés de la jornada. Cas que
el còmput anual sigui inferior, l'Ajuntament també adoptarà les mesures oportunes per la seva
recuperació. Tot el personal vinculat a la Guàrdia municipal, haurà de fitxar a l'inici i al final de la
seva jornada laboral al control de presència ubicat a les instal·lacions.
4. L'Ajuntament establirà un calendari anual de serveis extraordinaris durant el primer mes de
cada any junt amb nombre mínim d'efectius que precisa cada acte amb la finalitat de garantir la
seguretat i bon funcionament dels mateixos. Cas que no es cobreixen les necessitats de personal
mínimes exigides, l'Ajuntament pot convocar a criteri als agents que consideri sempre que no
estiguin gaudint d'un permís per vacances o d'altre naturalesa. Els agents hauran de respondre a
la proposta anual dins els 15 dies naturals següents a la publicació de la convocatòria. Un cop feta
la reserva de serveis per cada agent, aquests es comprometran a la seva cobertura malgrat casos
greus sobrevinguts o degudament justificats a la regidoria de Seguretat Ciutadana.
El còmput d'hores anual cas que sigui negatiu per l'Ajuntament, és a dir, per sota del mínim
legalment establert, aquest pot ser recuperat en forma de serveis extraordinaris segons els criteris
que dicti l'Ajuntament."
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 del reglament.
Vist el que es disposa l’article 52.1.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.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador dels agents de la Guàrdia
municipal de l'Ajuntament de la Canonja, d'acord amb l'informe emès pel cap de seguretat
municipal, el qual ha estat transcrit a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació inicial, per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública i d'audiència als interessats, el reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.""
6.3.- Modificació del contracte de gestió del poliesportiu municipal.- Exposada per part de la
regidoria d'Esports la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), acorda:
""El Ple, en data 29 de maig de 2006 va aprovar el plec de clàusules jurídiques i econòmic
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administratives per a la prestació del servei de gestió del poliesportiu municipal, disposar l'obertura
del procediment d'adjudicació i delegar en l'alcaldia la competència per a l'adopció d'acords
posteriors que resultin de l'expedient.
Per decret de l'alcaldia de data 18 d'agost de 2006, es va resoldre adjudicar el servei de gestió del
poliesportiu municipal Josep Canadell Veciana a la mercantil J.F. Sports, SCP, amb les següents
condicions econòmiques (IVA inclòs):
- Per la gestió del poliesportiu, 31.844,76 € anuals, a raó de 2.653,73 €.
- Per la gestió de la sala de musculació, 5,48 € per abonament.
- Pel manteniment de la piscina municipal, 9,61 €, per hora de servei, amb un màxim de 570 hores
a l'any.
- Per servei de massatge corporal: 7,12 € per sessió als socis i 12,83 € pels no socis.
- Per servei de gimnàs per entitats: 3 € per soci.
- Pel servei de taquillatge de les piscines: 8,92 € per hora de servei, amb un màxim de 600 hores a
l'any.
- Pel servei d'aquagym: 16,41 € per servei.
El Ple municipal de data 27 de març de 2008, acorda aprovar la modificació del contracte de
gestió del poliesportiu, adjudicat a la mercantil J.F. Sports, SCP, per resolució de l'alcaldia de data
18 d'agost de 2006, introduint noves activitats, entre les que hi figuren les següents classes
dirigides: body-pump, spinning, karate, aeròbic, steep... etc. Aquestes activitats es realitzaran de
forma continuada amb el següent horari:
De dilluns a divendres: de 9.30 a 13.00 i de 15.30 a 22.00 hores.
Els dissabtes: de 10.00 a 13.00 i de 15.30 a 22.00 hores.
Els diumenges i festius: de 10.00 a 13.00.
A banda de les classes dirigides es va acordar oferir activitats lliures com poden ser l'accés a la
sala de musculació, el cardiovascular i fitness, i activitats puntuals, com són la sauna, spa o el
broncejat. El número d'activitats sempre s'haurà de mantenir, encara que poden modificar-se el
tipus d'activitats que es realitzen en funció de la demanda.
Per tal de mantenir l'equilibri econòmic i compensar les despeses que comporten els nous serveis,
J.F. Sports, SCP va veure augmentada la seva participació en els ingressos per abonat al
poliesportiu. Aprovada la modificació, l'Ajuntament abona a J.F. Sports, SCP un total de 21,44 €
mensuals per cada soci abonat al poliesportiu amb quota adult i 13,40 € per cada soci abonat amb
quota de gent gran o quota jove. En el cas d'accessos a les instal·lacions amb quota diària, J.F.
Sports, SCP rep una compensació de 2,35 €, per accés.
Ateses les modificacions que es van introduir i per tal de garantir l'amortització del material que
J.F. Sports, SCP trasllada a les instal·lacions municipals, el contracte es va ampliar fins l'1 d'abril
de 2013, renovant-se anualment de forma automàtica si no hi havia denúncia expressa de les
parts.
El contracte va ser modificat d'acord amb el disposat a l'article 163 del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, segons el qual l'administració podrà modificar, per raons d'interès
públic, les característiques del servei contactat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris.
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El Ple, en data 31 de juliol de 2008, va acordar autoritzar la cessió de tots els drets i obligacions
que té l'empresa J.F. Esports, SCP, en favor de la societat J.F. Esports la Canonja, SLU.
Durant els exercicis 2011 a 2014 s'han modificat diverses prestacions del contracte,
específicament s'han ampliat les hores relatives als serveis de manteniment i neteja de la piscina
municipal, i l'horari d'obertura del poliesportiu fixat en el plec de condicions, sense que prèviament
hagin estat aprovades per l'òrgan municipal competent, circumstància que ja ha estat advertida i
informada per la secretaria intervenció.
La modificació del contracte o ius variandi és una prerrogativa de l'Administració en virtut de la
qual, un cop perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació pot introduir modificacions en els
seus elements per raons d'interès públic, sempre que siguin degudes a necessitats noves o
causes imprevistes. No obstant això, escau que les modificacions contractuals figurin a la
documentació contractual i siguin acordades per l'òrgan de contractació amb caràcter previ a la
seva execució.
Segons disposa l'article 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, l'administració podrà modificar,
per raons d'interès públic, les característiques del servei contactat i les tarifes que han de ser
abonades pels usuaris.
També es disposa que, quan les modificacions afectin al règim financer del contracte,
l'administració haurà de compensar al contractista perquè es mantingui l'equilibri en els supòsits
econòmics que van ser considerats com a bàsics en l'adjudicació del contracte. Si els canvis no
tenen transcendència econòmica, el contractista no tindrà dret a indemnització per raó dels
mateixos.
El Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques, és aplicable al present expedient, en virtut de les
successives disposicions transitòries de les normes de contractació.
Segons disposa la clàusula número 30 de les que van regir la licitació del servei públic,
l'ajuntament atorgant podrà ordenar discrecionalment les modificacions que l'interès públic exigeixi
i, entre d'altres, la variació de la quantitat, la qualitat i les característiques de les prestacions en
què el servei consisteix, amb la compensació econòmica adient quan sigui procedent.
Figura a l'expedient oferta presentada per l'adjudicatari corresponent a l'ampliació de l'horari
d'obertura del poliesportiu, entre les 13 i les 15.30 hores, amb un import mensual de 522,42 €, a
incloure a les factures mensuals en l'apartat “gestió del poliesportiu”, que restarà amb un import
total mensual de 3.615,72 € i la relativa a l'augment d'hores de manteniment de les piscines
municipals, que tindrà un import màxim d'hores anual de 820 hores.
Mitjançant decret de l'alcaldia, de data 2 de febrer de 2015, s'ha resolt aprovar inicialment el
projecte bàsic i executiu de construcció d'una nova sala de gimnàs a la primera planta del
poliesportiu municipal, redactat per l’arquitecte Sr. Pau Jansà i Olivé, el pressupost de contracta
del qual ascendeix a un import global de 369.637,41€ (IVA exclòs del preu), el qual ha estat
informat favorablement per l'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament. Properament es procedirà a
la licitació i execució de les obres.
La possibilitat d'utilització d'aquestes noves instal·lacions, un cop executades, suposarà una
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modificació substancial de les condicions dels serveis oferts al poliesportiu municipal. D'aquesta
manera, i per tal de poder planificar la futura prestació del servei públic, la regidoria d'esports
proposa planificar les activitats que s'hauran de prestar a les noves instal·lacions i licitar de nou el
servei públic, previsiblement, abans de l'1 d'abril de 2016. Entretant, es proposa formalitzar una
nova pròrroga anual del contracte, amb durada des del 2 d'abril de 2015 i fins l'1 d'abril de 2016,
de conformitat amb la clàusula segona del plec que va regir la licitació del servei.
Per tot l'exposat, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte de gestió del poliesportiu, adjudicat a la mercantil J.F.
Sports, SCP, per resolució de l'alcaldia de data 18 d'agost de 2006, posteriorment modificat per
acord del Ple de data 27 de març de 2008, d'acord amb la proposta efectuada per la regidoria
d'esports i l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària del servei, documents que hi figuren a
l'expedient i que s'annexaran al contracte, sent part integrant del mateix, formalitzant-se així
mateix la corresponent regularització de les modificacions operades en exercicis anteriors pels
mateixos conceptes.
Segon.- Determinar la necessitat d'estructurar, planificar i rendibilitzar adequadament els serveis
que es prestaran a la instal·lació, d'acord amb les noves obres projectades per l'Ajuntament,
efectuant-se els estudis en relació als serveis i costos, que serviran de base per a la nova licitació
del servei públic.
Tercer.- Formalitzar la renovació anual del contracte de gestió del poliesportiu municipal Josep
Canadell i Veciana amb l'empresa JF Sport la Canonja, SLU, des del dia 2 d'abril de 2015 fins el
dia 1 d'abril de 2016, de conformitat amb l'establert en el contracte inicial.
Quart.- Comunicar el present acord a l'empresa JF Sport la Canonja, SLU.""
7.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ.7.1.- Justificació de despeses corresponents al Parc de Nadal 2014, Calvacada de Reis 2015
i Festa Major d'Hivern 2015.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria de Festes en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup
municipal del PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
""Vistes les justificacions de despeses corresponents a diferents activitats lúdiques i festives,
organitzades per aquest Ajuntament, que a continuació s'indiquen, amb expressió dels imports
justificats en cada cas:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Parc de Nadal 2014 (Exp. 97/15)

31/01/15

18.638,24 €

Cavalcada de Reis 2015 (Exp. 61/15)

24/03/15

18.728,97 €

Festa Major d'Hivern 2015 (Exp. 96/15)

24/03/15

68.914,18 €

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 als corresponents decrets, els
quals obren en els expedients de tràmit i han pogut ser examinats pels assistents.
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En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
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 2015.- Exposada per part de la
regidoria de Governació la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb
el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), acorda:
""Pels serveis municipals s'han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d'habitants referida a l'1 de gener de 2015, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme
durant l'exercici 2014.
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:
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 2015, i que conté la xifra total
d'habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2014. El resum
que s'aprova és el següent:
Homes

% Homes

Dones

% Dones

Totals habitants

2903

49,62

2948

50,38

5851
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Segon.- Comunicar a l'INE la xifra de població a 1 de gener de 2015, 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.- Comprovació de l'Inventari de béns i patrimoni municipals.- A la vista de la proposta que
realitza la regidoria de Governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9) i de CiU (3), adopta el següent acord:
""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 2014.
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
2014.
Segon.- Traslladar una còpia diligenciada de l’inventari de béns rectificat al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents.""
9.3.- Contractacions per jubilació parcial de personal i per execució de projectes per
administració.- Exposada per part de la regidoria de Governació la seva proposta en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del
PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
""Mitjançant decret de l'alcaldia de data 19 de gener de 2015, es va resoldre aprovar la jubilació
parcial del Sr. José Luis Plaza Mendieta, amb una reducció del 75% de la seva jornada laboral,
amb data d'efecte 1 de febrer de 2015 (inclòs), i fins a la seva jubilació definitiva, al complir l'edat
reglamentària i aprovar la contractació del Sr. Javier Quirós Romero, amb un 75% de la jornada i
categoria professional de peó, per a substituir la jubilació parcial del Sr. José Luis Plaza Mendieta,
per un període que va des de l'1 de febrer de 2015 (inclòs) fins a la jubilació definitiva del Sr.
Plaza, que complirà els 65 anys el dia 18 d'octubre de 2018.
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L'horari laboral del Sr. Javier Quirós Romero serà de 28 hores setmanals, a raó de 5 hores diàries
pel matí (de 8 a 13h) i 3 hores setmanals per la tarda, a concretar pel responsable de la brigada
municipal segons necessitats del servei.
L'horari laboral del Sr. José Luís Plaza Mendieta s'efectuarà acumulativament durant els mesos de
juny, juliol i agost, en règim de jornada completa.
Mitjançant decret de l'alcaldia de data 10 de març de 2015, es va aprovar la contractació dels Srs.
Francisco Berlanga Molina, David Santolaria Mairal i José Antonio Marín López, per executar, per
administració, les actuacions compreses a la memòria valorada de les obres d'arranjament i
millora del camí de Reus, redactada per l'arquitecte municipal.
En conseqüència, el Ple acorda:
Restar assabentat de les contractacions detallades a la part expositiva.""
10.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA...................................
11.- JOVENTUT...............................................
12.- MOCIONS.12.1.- Moció per a l'impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de
l'administració pública local.- Vista i debatuda la proposta presentada pels grups municipals
PSC, CiU i PP, i sotmesa a votació, s'aprova, amb el vot favorable dels membres dels grups
municipals del PSC (9) i de CiU (3), amb el text que a continuació es transcriu:
""El passat 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament de Presidència, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a l’impuls de la incorporació de clàusules
socials en la contractació de l’Administració Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X
del Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir acords per tal
d’impulsar l’aplicació de les clàusules socials a la contractació pública de la resta
d’administracions catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un caràcter
estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques d’interès general,
l’administració catalana treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules contractuals de
caràcter social, de conformitat també amb la quarta generació de Directives europees aprovades
el mes de febrer de 2014.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Instrucció 1/2014, de 9 de gener,
de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública per a l’increment de la
transparència i l’optimització dels procediments de contractació pública, i a través de diverses
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actuacions i instruments específics, ha determinat i fomentat la incorporació de clàusules socials
en els expedients de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que
integren el seu sector públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar aspectes socials en la
seva contractació, com a administració més propera a la ciutadania, en el marc de les accions
públiques de foment de l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions positives
per a persones que integren algun dels col·lectius més desfavorits.
Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquest ajuntament amb la progressiva incorporació
de les clàusules contractuals de caràcter social en els expedients de contractació que s’hi porten a
terme.
Per tot això, el Ple adopta els següents
ACORDS
Primer.- Adoptar el compromís d’incorporar, sempre que sigui possible, clàusules socials en els
expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats
municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu ús per les administracions
públiques.
Segon.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la Guia per a la inclusió
de clàusules contractuals de caràcter social, aprovada per la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin.
Tercer.- Trametre còpia d’aquest acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC).""
12.2.- Moció institucional en suport a l'esport català.- Vista i debatuda la proposta presentada
pels grups municipals PSC i CiU, i sotmesa a votació, s'aprova, amb el vot favorable dels
membres dels grups municipals del PSC (9) i de CiU (3), amb el text que a continuació es
transcriu:
""El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans necessaris per
facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure constitueixen un mandat Constitucional als
Poders Públics, a més d’una responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel
benestar comú.
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la cultura, la
integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el suport del món municipal.
L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, actualment, és per a la nostra societat un
instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a
reduir desigualtats socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un
element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix per mantenir-se en forma.
La promoció i el desenvolupament de les activitats esportives han de ser, i de fet són, d’interès
general.
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Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els darrers temps com
es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament degut a certes accions legislatives i
actuacions públiques de les diferents instàncies de govern. L’esport català en el seu conjunt:
esportistes, voluntaris, clubs, consells, federacions, i la mateixa Unió de Federacions i el món
municipal han denunciat públicament el passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant
contra el sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests perjudicis
provocaran a curt termini.
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les federacions estatals i
l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció; la Llei de
l’exercici de les professions de l’esport que menysprea el paper de les federacions i menysté la
qualitat dels professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat
esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 400.000
voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de l'activitat física al nostre
país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a l’erari públic; la supressió de l’exempció
en l’Impost de Societats per a entitats sense ànim de lucre que no ingressaven més de 100.000
euros anuals, que ara hauran de presentar l’impost i suposarà una burocratització i un augment
dels costos de gestió de clubs i associacions que tampoc reportarà un augment de la recaptació
fiscal; l’augment de l’IVA del 8% al 21% en els serveis directament relacionats amb la pràctica
esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no declarats de caràcter social,
per empresaris individuals o per societats mercantils; l’exigència a participants en proves
esportives a la carretera, tals com els triatlons o les curses ciclistes, d’una assegurança per
Responsabilitat Civil equivalent a l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor fixada en
un mínim de 70 milions d’euros; l’aplicació de la recent modificada Llei de costes, que amenaça
amb no solucionar la problemàtica dels clubs nàutics de platja catalans tan arrelats al territori, tot
exigint que assumeixin uns costos de remodelació desmesurats i basats en criteris tècnics
desconnectats de la realitat dels esports nàutics; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha
establert uns deures i obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que
això provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris que
treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en definitiva, un greu
perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se i desaparèixer per passar a
estructures submergides al marge de qualsevol regulació esportiva.
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector esportiu català,
el Ple adopta els següents
ACORDS
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de la Canonja a l’esport català en el seu conjunt i al
teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen esportistes, voluntaris, clubs, consells
esportius, federacions esportives, la Unió de Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de
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Federacions Esportives de Catalunya.
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada Llicència Única.
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici professional dels tècnics,
instructors i entrenadors federatius.
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket money en la
regulació del voluntariat esportiu.
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la reincorporació a la Llei de l’Impost de
Societats de l’exempció prevista per a entitats sense ànim de lucre amb els següents requisits:
“a) Que els seus ingressos totals no superin els 100.000 euros anuals.
b) Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció, no superin els
2.000 euros anuals.
c) Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.”
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït del 8% sobre l’Impost
sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que practiquin esport o educació
física relacionats, sempre que tals serveis estiguin directament relacionats amb les esmentades
pràctiques i siguin prestats per particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter
social.
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre marxes, proves
esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en quant assegurança per danys i
responsabilitat civil dels esportistes participants en proves esportives en carretera, quan aquests
no impliquin la conducció de vehicles a motor.
Vuitè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la preexistència dels clubs nàutics
de platja del litoral català i les seves particulars característiques esportives, socials i culturals i a
facilitar la creació de zones poliesportives permanents a la platja.
Novè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes obligats de la Llei
contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les entitats sense ànim de lucre que
els seus ingressos no superin els 100.000 euros anuals.
Desè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu difonent la campanya
encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges que pateix, que posen en risc la seva
continuïtat.
Onzè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la Secretaria General
de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al Consejo Superior de
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Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya.""
Fora de l'Ordre del Dia.1.- Conveni de cessió temporal d'una porció de finca per dur a terme, per part de l'IPHES,
noves intervencions arqueològiques en el jaciment prehistòric del barranc de la Boella.Aprovada la urgència pels assistents, a proposta de la regidoria de Cultura, el Ple, amb el vot
favorable dels grups municipals del PSC (9) i de CiU (3), acorda el següent:
""Des de l'any 2007 l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), autoritzat
mitjançant resolució del Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, ha
realitzat successives intervencions arqueològiques en el jaciment de la riera de la Boella.
En data 29 d'abril de 2008, l'Ajuntament de la Canonja i l'IPHES van subscriure un Conveni marc
de col·laboració amb l'objectiu de desenvolupar activitats conjuntes pel que fa a la recerca,
docència i la socialització del patrimoni cultural.
Actualment, l'IPHES inclou el jaciment de la riera de la Boella en els seus projectes de recerca.
Entre els sondeigs realitzats a la Canonja hi figuren els de l'anomenada Cala 1, que es localitza
vora l'actual curs del barranc de la Boella, lloc on es van desenterrar dues capes on destacaven
les defenses d'un proboscidi extingit anomenat Mamuthus meridionalis, i altres restes de fauna i
de pedra tallada prehistòriques que representen una de les localitzacions més antigues d'Europa
amb possible presència humana.
És interès de l'Ajuntament promoure i dur a terme noves investigacions a la Cala 1 per part de
l'IPHES, durant el quinquenni 2015-2020, com a continuació de les realitzades l'any 2007 en
aquest indret de la riera de la Boella, per a la qual cosa es fa necessària l'aprovació d'un conveni
de cessió temporal d'una porció de la finca (Cala 1) de referència cadastral
43039A117000030000DU, a signar entre l'Ajuntament, l'IPHES i l'empresa Iosa Inmuebles, SL
(propietària de la dita finca).
Vist el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Canonja, l'IPHES i l'empresa Iosa
Inmuebles, SL, per la cessió temporal de la finca descrita, el qual consta a l'expedient.
Considerant el que disposa 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.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la Canonja, l'Institut de
Paleoecologia Humana i Evolució Social i l'empresa Iosa Inmuebles, SL, per la cessió temporal
d'una porció (Cala 1) de la finca de referència cadastral 43039A117000030000DU, per dur a terme
noves intervencions arqueològiques en el jaciment prehistòric del barranc de la Boella, el qual
consta a l'expedient i es dóna per reproduït.
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Segon.- Facultar a l'alcalde per signar l'esmentat conveni.""
Seguidament, intervé l’alcalde, explicant que es vol promoure i dur a terme noves investigacions o
intervencions arqueològiques a la Cala 1, al jaciment de la riera de la Boella, per part de l'IPHES,
durant el quinquenni 2015-2020, com a continuació de les realitzades l'any 2007 i que és voluntat
de la Corporació subvencionar les seves activitats. Durant l’exercici 2015, es duran a terme les
actuacions per tal de protegir la Cala 1 de les inclemències meteorològiques, mitjançant la
construcció d'una bastida i coberta metàl·lica reversible.
Se sol·licita a la secretaria per tal que informi en relació a la possibilitat de subvencionar
directament les activitats o la construcció que té previst fer l’IPHES a la Cala 1.
El secretari accidental explica que les opcions de subvencionar a l’entitat dependrà del què es
subvencioni. En el cas que sigui una construcció d’una bastida i coberta, i es consideri un bé
inventariable, serà necessari preveure la despesa al capítol set del pressupost, i en el cas que es
pretengui subvencionar l’activitat ordinària de l’entitat, haurà de figurar al capítol quart. En
qualsevol cas, és necessari que la subvenció figuri a la relació nominal d’entitats a les quals
s’atorga subvenció per concessió directa de les bases d’execució del pressupost.
L’alcalde manifesta que tots els grups polítics de la Corporació aposten pel jaciment de la Boella i
que s'ha de buscar la forma d'ajudar i de prosseguir amb el projecte.
Seguidament, l'alcalde explica les característiques de la coberta.
Els assistents al Ple qüestionen el fet que sigui un bé inventariable.
Abans de tancar la sessió, l'alcalde explica els assistents que l'Acte de presentació del Projecte de
construcció del nou Consultori Local de la Canonja als veïns de la Canonja que estava previst
realitzar-se el dia 26 ha estat suspès per la Generalitat, amb motiu de l'accident d'avió succeït el
dia 24 de març als Alps francesos, d'acord amb el Decret 43/2015, del Departament de la
Presidència, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya. Continua informant que la
presentació es podria realitzar el dia 30 de març, si és que així ho preveu el Departament de Salut
de la Generalitat, i que si ja no es fa aquest dia, hauria de postergar-se fins després de les
eleccions municipals que se celebraran al mes de maig, per evitar afavorir la campanya electoral.
A continuació, l'alcalde afegeix que el Departament de Salut es compromet a licitar les obres
durant el quart trimestre de 2015 i iniciar-les durant el primer trimestre de 2016.
13.- PRECS I PREGUNTES.No es formulen.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores trenta minuts, d'ordre del Sr. alcalde,
s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari actal. en dono fe.
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