ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
CELEBRAT EL DIA 7 D'ABRIL DE 2016.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 7 d'abril de 2016, es reuneixen els
senyors membres de la Corporació, que a continuació es relacionen, a l'objecte de celebrar sessió
ordinària, d'acord amb l'Ordre del Dia establert:
Presidència:
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
Regidors:
Sr. Salvador Ferré Budesca, grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, grup municipal del PSC.
Sra. Sílvia Sola Clua, grup municipal del PSC.
Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, del grup municipal de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretaria intervenció
Daniel Sánchez Miguel, secretari interventor acctal.
No assistents i/o excusats
Cap
El Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, s’incorpora a la sessió a les 19:40 hores, abans d'iniciar-se el
debat del punt 13.1) de l'ordre del dia.
Per la Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia i que són els següents:
1.- Aprovació de l'acta anterior.S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de
data 28 de gener de 2016, que acompanyava a la convocatòria.
2.- Despatx oficial.
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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. 7054, de 8 de febrer de 2016, anunci pel qual es publica l'obertura de la licitació de la
fase I de les obres de condicionament del Mas de l'Abeurador com a centre d'interpretació
arqueològica.



Núm. 7054, de 8 de febrer de 2016, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública la plantilla de personal íntegra per a l'exercici 2016, aprovada definitivament.



Núm. 7058, de 15 de febrer de 2016, anunci pel qual es fa pública l'aprovació definitiva de
les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a la natalitat o l'adopció
en l'àmbit del municipi de la Canonja.



Núm. 7063, de 22 de febrer de 2016, anunci pel qual es publica la derogació de
l'Ordenança municipal reguladora de les activitats innòcues ambientals, dels controls
periódics i dels actes de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.



Núm. 7078, de 14 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública l'aprovació definitiva de
l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica.



Núm. 7078, de 14 de març de 2016, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial del
projecte bàsic i executiu dels acabats interiors i les instal·lacions del vestidor soterrani del
poliesportiu municipal.



Núm. 7081, de 17 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública la convocatòria de
licitació del contracte de serveis de manteniment del Mur Verd de la Canonja.



Núm. 7082, de 18 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública la convocatòria de
licitació del contracte de serveis de manteniment i millora de les zones verdes, l'arbrat viari
i la jardineria ornamental de la Canonja.



Núm. 7089, de 22 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública l'aprovació definitiva de
les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses i nous
emprenedors, per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, any 2016.



Núm. 7093, de 6 d'abril de 2016, anunci pel qual es publica el document únic de protecció
civil municipal.

Butlletí oficial de la província.


Núm. 21, de 2 de febrer de 2016, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva i el text íntegre de les bases de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a la
natalitat o l'adopció en l'àmbit del municipi de la Canonja.



Núm. 28, d'11 de febrer de 2016, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
l'aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió d'incentius
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a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació al municipi, per l'any
2016.


Núm. 28, d'11 de febrer de 2016, anunci pel qual es publica l'aprovació definitiva de la
modificació de crèdits núm. 11/15 en el pressupost municipal en vigor.



Núm. 28, d'11 de febrer de 2016, edicte pel qual es publica l'aprovació definitiva del
pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2016.



Núm. 28, d'11 de febrer de 2016, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial del Pla
especial urbanístic del desenvolupament del canvi de localització física del sistema viària
d'aparcaments de l'UA-41, Gran Indústria, promogut per la mercantil Basf Española, SL.



Núm. 29, de 12 de febrer de 2016, anunci pel qual es publica l'aprovació definitiva,
l'expedient de contractació i l'obertura de la licitació del Projecte de la Fase I del
condicionament del Mas de l'Abeurador com a centre d'interpretació arqueològica.



Núm. 31, de 16 de febrer de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica.



Núm. 37, de 24 de febrer de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la delegació
específica per al casament de la parella formada per la Sra. Alba Bargalló i el Sr. Albert
Claramonte Rosa, en el regidor de la corporació Sr. Joan Pons Solé.



Núm. 38, de 25 de febrer de 2016, anunci pel qual es fa pública la modificació de les bases
reguladores de la concessió d'ajuts a la natalitat o l'adopció en l'àmbit del municipi de la
Canonja, destinats als pares o mares de nens o nenes biològics o adoptats a partir de l'1
de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018.



Núm. 38, de 25 de febrer de 2016, anunci pel qual es publica la derogació de l'Ordenança
municipal reguladora de les activitats innòcues ambientals, dels controls periòdics i dels
actes de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.



Núm. 40, de 29 de febrer de 2016, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
la incoació d'un expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a les persones que
figuren empadronades en el padró d'habitants municipal sense tenir la residència efectiva
al municipi.



Núm. 52, de 16 de març de 2016, edicte de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
definitiva de les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses i
nous emprenedors, per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, any 2016.



Núm. 53, de 17 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública l'aprovació inicial del
projecte bàsic i executiu dels acabats interiors i les instal·lacions del vestidor soterrani del
poliesportiu municipal.



Núm. 56, de 22 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública la formalització del
contracte de servei de telecomunicacions per a l'Ajuntament de la Canonja i les seves seus
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municipals.


Núm. 56, de 22 de març de 2016, anunci pel qual es comunica els períodes de cobrament
dels tributs i altres ingressos de dret públic de l'any 2016.



Núm. 56, de 22 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública la convocatòria de licitació
del contracte de serveis de manteniment del Mur Verd de la Canonja.



Núm. 56, de 22 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública la convocatòria de licitació
del contracte de serveis de manteniment i millora de les zones verdes, l'arbrat viari i la
jardineria ornamental de la Canonja.



Núm. 60, de 30 de març de 2016, anunci pel qual es fa pública la matrícula de l'impost
sobre activitats econòmiques de l'any 2016, de tots els subjectes passius que exerceixin
activitats econòmiques i que no estiguin exempts del tribut.

Diari el Punt Avui.

Anunci en el Diari de Tarragona, de data 1 de febrer de 2016, pel qual l'Ajuntament fa
pública l'aprovació inicial del Pla especial urbanístic del desenvolupament del canvi de
localització física del sistema viari d'aparcaments de l'UA 41, Gran Indústria, promogut per
la mercantil Basf Española, SL.



Anunci en el Diari El Punt Avui, de data 18 de febrer de 2016, pel qual es fa pública la
derogació de l'Ordenança municipal reguladora de les activitats innòcues ambientals, dels
controls periòdics i dels actes de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

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 2016.

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 la darrera 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.
3.2.- Junta de Govern Local.
Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
3.3.- Restar assabentat de diverses subvencions sol·licitades per l'Ajuntament. A la vista de la
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proposta que realitza el regidor d'hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb
els vots favorables del membres dels grups municipals del PSC (9), CIU (1), CUP (1) i PP (1),
acorda restar-ne assabentat:
“L'alcaldia de l'Ajuntament de la Canonja, en data 22 de març de 2016, va resoldre el següent:
- Acceptar les bases reguladores del procediment administratiu per a la concessió de subvencions,
per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per a la
gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals
domèstics abandonats, publicades en el Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 31, de 7
de febrer de 2015, que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió de 26 de febrer de 2016, va
aprovar la convocatòria per a l'any 2016; i aprovar la presentació de la sol·licitud de la subvenció
per portar a terme les actuacions per combatre les plagues, la desratització, desinfecció i
desinsectació dels centres educatius de competència municipal o amb responsabilitat municipal
per al manteniment, els terrenys municipals, zones verdes, vies públiques, edificis de titularitat
municipal i del Mur Verd de la Canonja, així com actuacions de recollida d'animals domèstics a
través del Consell Comarcal del Tarragonès, d'acord amb el conveni regulador. Exp. 180/16.
- Acceptar les bases reguladores del procediment administratiu per a la concessió de subvencions,
per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública per a la
seguretat a les zones de bany (platges i piscines), publicades en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona núm. 31, de 7 de febrer de 2015, que la Junta de Govern de la Diputació, en sessió
de 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria per a l'any 2016; i aprovar la presentació de la
sol·licitud de subvenció pel servei de socorrisme en les piscines del Poliesportiu municipal Josep
Canadell i Veciana, durant l'estiu de 2016. Exp. 181/16.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de les resolucions de l'Alcaldia especificades en la part expositiva del
present acord”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Donar compte de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2015. A la vista de la
proposta que realitza el regidor d'hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb
els vots favorables del membres dels grups municipals del PSC (9), CIU (1), CUP (1) i PP (1),
acorda restar-ne assabentat:

Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 26 de febrer de 2016, es va aprovar la liquidació del
pressupost municipal i la incorporació de romanents corresponents a l’exercici 2015, que
seguidament es transcriu literalment:
” Vist el que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 90.1 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, en relació a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015.
Vist l'informe i els annexos de la intervenció que consten a l'expedient en relació a la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2015, i que el dit informe és del tenor literal següent:
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““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.
La present liquidació s’ha efectuat aplicant l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
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 23 de febrer de 2016 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
11.130.000,00 €
2.506.790,50 €

Pressupost definitiu

13.636.790,50 €

Despeses disposades

11.116.797,50 €

Obligacions reconegudes

10.384.181,58 €
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Pagaments realitzats
Reintegrament depeses
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

9.802.016,54 €
16.829,34 €
9.785.187,20 €
598.994,38 €

2. Exercicis tancats:
Descripció

Import

Obligacions pendents de pagament

0,00 €

Oblig. per devolució d’ingressos pressupostaris

0,00 €

3. Total creditors pendents de pagament:
Descripció
Exercici corrent

Import
598.994,38 €

Exercicis tancats
Totals

0,00 €
598.994,38 €

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

Import
11.130.000,00 €
2.506.790,50 €

Pressupost definitiu

13.636.790,50 €

Drets reconeguts

12.804.096,51 €

Ingressos realitzats

11.791.091,89 €

Devolucions d'ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

143.948,62 €
11.647.143,27 €
1.156.953,24 €

2. Exercicis tancats
Descripció
Drets pendents de cobrament
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Import
1.275.830,64 €

3. Total deutors pendents de cobrament:
Descripció

Import

Exercici corrent

1.156.953,24 €

Exercicis tancats

1.275.830,64 €

Totals

2.432.783,88 €

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

12.804.096,51 €

-Obligacions reconegudes netes

10.384.181,58 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI

2.419.914,93 €

+ Despeses finançades amb romanents líquids

784.024,56 €

+ Desviacions negatives de finançament

323.146,37 €

- Desviacions positives de finançament

455.959,60 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

3.071.126,26 €

D) Romanent de tresoreria:

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

( + ) FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA A 31/12/2015

6.705.315,56 €

2.

( + ) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A 31/12/2015

2.432.872,30€

Del pressupost d'ingressos exercici corrent

1.156.953,24 €

Del pressupost d'ingressos exercicis tancats

1.275.830,64 €

D'altres operacions no pressupostàries
3.

( - ) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2015
Del pressupost de despeses exercici corrent
Del pressupost de despeses exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries

4.

88,42 €
1.509.032,17 €
598.994,38 €
0,00 €
910.037,79 €

Partides Pendents d'aplicació

-537,87 €

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva.

-537,87 €

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva.

0,00 €

I.

( = ) ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 – 3 + 4)

II.

( - ) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT

344.064,09 €

III.

( - ) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

554.918,20 €

IV.

(=) ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I - II - III)
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7.628.617,82 €

6.729.635,53 €

CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE UTILITZACIÓ

V.

(-) ROM. DE TRESORERIA PER INCORPORACIONS D’INVERSIONS AMB FIN. NO AFECTAT

VI.

( - ) ROMANENT PER INCORPORACIÓ DESPESES CORRENTS

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)

826.953,41 €
81.144,31 €
5.821.537,81 €
0,00 €
0,00 €

5.821.537,81 €

E) Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos dels crèdits definitius no afectats al
compliment d'obligacions reconegudes o despeses realitzades.
Segons els articles 175 i 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en general, els romanents de despesa
corrent no utilitzats s'anul·len i els corresponents a despeses d'inversió es poden incorporar a
l'exercici següent, sempre que tinguin finançament.
PRESSUPOST DEFINITIU

13.636.790,50 €

OBLIGACIONS RECONEGUDES

10.384.181,58 €

ROMANENTS DE CRÈDIT

3.252.608,92 €

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total 3.252.608,92 €
- 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 554.918,20 €.
- 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 908.097,72 €
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)

173.175,35 €

No compromès: Inversions (Fase A)

381.742,85 €

TOTAL ROMANENT AFECTAT (FINANÇAMENT EXTERN)

554.918,20 €
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Romanents lliures (no afectats a finançament extern)
Compromès: Inversions (Fase AD)

478.296,26 €

No compromès: Inversions (Fase A)

348.657,15 €

Compromès: Corrent (Fase AD)
No compromès: Corrent (Fase A)
TOTAL ROMANENT LLIURE
ROMANENT A INCORPORAR A L'EXERCICI 2016

81.144,31 €
0,00 €
908.097,72 €
1.463.015,92 €

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 2016 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 2016", tenint un import total de 1.463.015,92 €.
Part d'aquest romanent de crèdit incorporable (1.789.593,00 €), no es troba compromès ni afectat
cap finalitat específica i no s’incorpora a l’exercici 2016.
Tot i així, s’ha de tenir en consideració que dins aquests romanents no incorporables, hi figuren els
romanents que seguidament es detallen:




Excés de finançament afectat no vinculat a cap inversió, el qual, per import de 56.832,15 €:
es procedeix a la seva desafectació, en no tenir coneixement fidedigne de la seva
procedència
Import del superàvit pressupostari no executat durant exercici 2015, amb un import de
116.460,74 €. Aquest import caldria que s’afectés a l’amortització de deute viu de
conformitat amb l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, però no es realitza la
corresponent afectació, en tant que l’Ajuntament, a la data de l’emissió del present informe
ja ha amortitzat totalment el seu deute viu.

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
7.628.617,82 €. Un cop deduïts d’aquest import els saldos de dubtós cobrament (344.064,09 €) i
l’excés de finançament (554.918,20€), el romanent de tresoreria per a despeses generals és de
6.729.635,53 €. Part d'aquest romanent de tresoreria es destina a la incorporació d’inversions amb
finançament no afectat (826.953,41 €) i a la incorporació de despeses corrent (81.144,31 €). En
conseqüència. El romanent de tresoreria disponible (IV - V - VI) importa 5.821.537,81 €.
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
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-

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 2015. Romanents de tresoreria afectats a ingressos finalistes i
desviacions de finançament
Els romanents de crèdits a incorporar a l'exercici 2016.
L'acta d'arqueig a 31 de desembre de 2015.

H) Execució del programa d’inversions del pressupost 2015. Desviacions de finançament.
A l’annex “Programa d’inversions 2015 “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 2015 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 HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local. 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
323.146,37 € i desviacions positives de finançament per valor de 455.959,60 € i una desviació
positiva acumulada de finançament per import de 554.918,20 €, 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 (deteriorament de valor de crèdits de gestió).
Annex 0.
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 deteriorament de valor de crèdits de
gestió, en 344.064,09 € 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
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s’han aplicat per a determinar els saldos de dubtós cobrament són els establerts a la Base 47
“Romanent de Tresoreria“ de les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2015:
any
%
Pendent cobrament
total deteriorament

2015
5%
458.780,94 €
22.939,05 €

2014
15%
172.963,00 €
25.944,45 €

2013
40%
257.841,78 €
103.136,71 €

2012
80%
128.681,39 €
102.945,11 €

2011
100%
89.098,77 €
89.098,77 €

La quantitat resultant d'aplicar els esmentats percentatges és de 344.064,09 €.
J) Objectiu d'estabilitat Pressupostària i capacitat de finançament (annex 1)
J.1) De l’Ajuntament de la Canonja
+Ingressos no financers (DRN)

12.804.096,51 €

-Despeses no financeres (ORN)

9.780.556,47 €

Estabilitat pressupostària

2.993.751,27 €

+/- 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 2015
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

-115.198,26 €
5.691,23 €
-18.271,41 €
52.500,00 €
115.326,02 €
3.033.798,85 €

El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en
conformitat als articles 3 i 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
J.2) Del pressupost consolidat (annex 1)
En data 23 de febrer de 2016 el Patronat de cultura, òrgan desconcentrat de l'Ajuntament va
aprovar la seva liquidació pressupostària, amb una necessitat de finançament de -1.067,34€.
Conseqüentment, l’objectiu d'estabilitat Pressupostària del pressupost consolidat ascendeix a
3.032.731,51 €. 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 2)
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 2015 ve fixada en
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l’1,3 %.
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 2014
10.983.514,68 €

-/+ ajustos SEC
Interessos del deute computats

-

32.630,71 €

Despeses finançades amb fons finalistes

-

398.167,92 €

Pagament aplaçat
Pagament Tarragona-ingrés no previst
TOTAL DESPESES AJUSTADES
inversions financerament sostenibles liq 2014

154.000,00 €
-

374.972,69 €
10.331.743,36 €
-258.345,74 €

(Despeses ajustades- inversions fin. sostenibles)*1,013

10.204.351,79 €

DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE

10.204.351,79 €

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

10.207.710,28 €
PRESSUPOST LIQUIDAT 2015
9.780.556,47 €

+/- AJUSTOS SEC
Interessos del deute
pagament aplaçat

-13.633,85 €

Despeses finançades amb fons finalistes (Generalitat)

-52.500,00 €
-188.526,02 €

Despeses finançades amb fons finalistes (Diputació)

-77.052,77 €

Despeses finançades amb fons finalistes (altres ens)

-150.825,31 €

Despeses en inversions financerament sostenibles

-203.900,09 €

B) DESPESA COMPUTABLE TOTAL
MARGE DE DESPESA (A-B)

9.298.018,52 €
1.100.233,35 €

La diferència entre la “despesa màxima computable” i la “despesa computable total” ascendeix a
1.100.233,35 €, donant compliment a l'objectiu de regla de la despesa.
K.1) del pressupost consolidat (annex 2)
En data 23 de febrer de 2016 el Patronat de cultura, òrgan desconcentrat de l'Ajuntament va
aprovar la seva liquidació pressupostària, amb una capacitat de despesa negativa per import de
-1.100,13 €.
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Conseqüentment, la capacitat de despesa de la liquidació del pressupost consolidat ascendeix a
1.109.214,35 €, donant compliment a l’objectiu de la regla de la despesa.
L) Objectiu de deute viu (annex 3)
El deute viu de l'Ajuntament de la Canonja a data 31-12-2015 és el següent:
Entitat Bancària
Caixa Pensions de
Barcelona
BBVA
BBVA
TOTAL
DEUTE
VIU

CAPITAL
PRÉSTEC

DATA
CONTRACTACIÓ

CURT
TERMINI

1.202.024,21€

11/06/1999

70.283,45€

663.441,40€
1.000.000€

01/12/2005
22/12/2009

254.702,75€
682.399,87€
1.007.386,07€

LLARG
TERMINI
0,00 €

TOTAL
70.283,45€

0,00 €
274.702,75€
0,00 €
682.399,87€
0,00 € 1.007.386,07€

L’ Estat de la devolució de participació de tributs de l’Estat en data 31 de desembre de 2015*.
DESCRIPCIÓ
Devolució tributs
de l'Estat 2009
Devolució tributs
de l'Estat 2013
TOTAL

CAPITAL

DATA
CONTRACTACIÓ

345.607,60€

21/07/2011

180.367,28€

17/07/2015

CURT
TERMINI

LLARG
TERMINI

TOTAL

69.121,36€

0,00 €

69.121,36€

97.473,98€

55.893,30€

153.367,28€

166.595,34€

55.893,30 €

222.488,64€

*segons liquidació del mes de desembre/2015
La ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2015 és del 8,19%. Conseqüentment,
l'Ajuntament de la Canonja compleix la normativa de tutela financera.
M) Destinació del superàvit pressupostari i del Romanent de Tresoreria
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” disposa les indicacions per utilitzar el
superàvit pressupostari.
La Disposició addicional 82, amb denominació “Destinació del superàvit de les entitats locals
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corresponent a 2015” de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per
a l’any 2016. “En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les entitats locals
corresponent a l'any 2015 es prorroga per 2016 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.”
UTILITZACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA
Atès que l’Ajuntament de la Canonja no té deute viu a data de l’emissió del present informe, no es
troba subjecte a l’establert a l’article 32 de la llei orgànica 2/2012.
Als efectes d’evitar incidències en la tresoreria municipal, es recomana des de la secretaria.
Intervenció que, tot i disposar d’un Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat que
importa 5.821.537,81 €, es garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual
ascendeix a -1.278.704,58 € (annex 4).
CÀLCUL DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
Vist que el deute viu a 31 de desembre de 2015 ascendeix a 1.007.386,07 €, però que a data del
present informe el deute viu ascendeix a 0,00€, que el romanent de tresoreria per a despeses
generals ajustat de l’exercici 2015 té un import de 5.821.537,81 € i que la capacitat de
finançament que es desprèn de la present liquidació pressupostària ascendeix a 3.033.798,85 €.
L’import mínim de tresoreria, que és la major diferència negativa entre la previsió mensual
d’ingressos i de pagaments líquids de l’exercici 2016, ascendeix a -1.278.704,58 € i l’estimació de
capacitat de finançament en la liquidació pressupostària de l’exercici 2016 ascendeix a
750.680,06€ (annex 5).
L’Ajuntament de la Canonja a 31 de desembre de 2015 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 2015
-Capacitat de Finançament de la liquidació pressupostària 2015
(b) Despeses pendents d’aplicar a pressupost (413).
(c) Mínim de Tresoreria 2015
(d) Import distribuïble (a-b-c)
(e) Capacitat de finançament de la liquidació pressupostària 2016
Superàvit pressupostari (mínim entre (d) i (e))

3.033.798,85 €
- 0,00 €
-1.278.704,58 €
1.650.094,27 €
750.680,06 €
750.680,06 €

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 3.033.798,85 €.
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 1.109.214,35 €.
4. El deute viu de l'Ajuntament de la Canonja a data 31 de desembre de 2015 és del 8,19%,
complint així amb el límit de deute viu establert per tutela financera.
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5. La competència per a l’aprovació correspon a l’alcalde i se’n donarà compte al ple en la primera
sessió que hi hagi.
6. S’informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015””.
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 2015 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 2016, per incorporació
de romanents de crèdit i generació d’ingressos, per un import de 1.463.015,92€ 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 de tresoreria per a despeses generals Inversions:
Finançat amb romanent afectat.
Inversions:
Total incorporació de romanents.

81.144,31 €
826.953,41 €
554.918,20 €
1.463.015,92 €

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 2015 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 de la resolució de l'alcaldia de data 26 de febrer de 2015, per la que
s'aprova la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de 2015 i s'aprova l'expedient núm. 1
de modificació de crèdits del 2016, per incorporació de romanents de l'exercici 2015”.
4.2.- Proposta de modificació de crèdits número 2 del pressupost municipal vigent.

Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà en contra de la proposta. Explica que tot i que
està d'acord en el conjunt de la modificació proposada, no ho està en el fet que s'hagi d'eliminar
una plaça de tècnic d'ocupació de la plantilla municipal, que entén és necessària a dia d'avui.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor d'hisenda, en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del
PSC (9), CIU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1), l'acord
que seguidament es transcriu:
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“Vista la proposta del regidor d’hisenda, de modificació de crèdits del pressupost municipal
vigents.
Vists l’informe emès pel secretari interventor accidental, relatius al tràmit procedimental de la
modificació de crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari i al compliment de la llei
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els quals consten a
l'expedient, i tenint en compte els advertiments que s'hi contenen.
En data 30 d’octubre de 2015 va ser publicat al BOE la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.
La disposició addicional dotzena, de la citada norma, amb denominació “Recuperació de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012” estableix, en el punt u.1. que “cada
Administració Pública, (...), podrà aprovar dins de l'exercici 2016, i per una sola vegada, una
retribució de caràcter extraordinari l'import del qual serà l'equivalent a les quantitats encara no
recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió
de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues
addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial
decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat, amb l'abast i límits establerts en la present disposició.”
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. 2/2016 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
Denominació
pressupostària
338.22601
At. Protocol·làries
151.12004
Retribucions bàsiques C2
Total

Import (€)
10.000,00
8.500,00
18.500,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostàri
a
151. 12100
151. 12101
151. 16000
1532.61109
1532.61112
1532.61113

Denominació

Import

Complement destí
4.600,00
Complement específic
8.500,00
Asseg. socials
7.600,00
Acondicionam. camins veïnals: murs i marges Cm. Vell de 4.000,00
Reus
Acondicionam. parc Av. Carrasco i Formiguera
5.580,00
Condicionam. i millora serveis i pavimentac. Pl. Barri Nou
4.390,00

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

1532.61115
165.60901
165.61121
171.60904
171.61120
336.68200
933.63204
925. 22699
934. 12000
934. 12100
934. 12101
934. 16000
TOTAL

Execució vorera est Av.S.Nord i millora itinerari adaptat
Enllumenat públic c/ Camí de la Coma
Il·luminació (enllumenat) façana Castell Masricart
Creació camins i circuit bicicletes zona Mur Verd
Condicionament zona jocs infantils Pl.Ernest Lluch.
Rehabilitació façana abadia esglèsia (llar d'infants).
Remodelació pati Castell Masricart
Despeses diverses de funcionament
Retribucions bàsiques A1
Retribucions complementàries C. Destí
Retribucions complementàries C. específic
Asseg. Socials

3.340,00
1.740,00
1.000,00
2.290,00
2.550,00
950,00
4.650,00
4.000,00
15.682,10
11.770,22
5.600,00
10.742,00
98.984,32

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

18.500,00 €
98.984,32 €
117.484,32 €

RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DE DESEMBRE 2012
El 28 de gener de dos mil setze, l’alcaldia va resoldre sol·licitar informe respecte si l'Ajuntament
compleix o no amb els criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera i respecte si hi ha suficient disponibilitat
pressupostària per poder fer front a la despesa que suposa abonar al personal al seu servei
l'equivalent a la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga extraordinària i del mes de
desembre de 2012(...) i respecte el procediment a seguir per tal de procedir, en cas que es pugui, i
per a la nòmina del mes febrer/2016, a abonar al personal al servei de l'Ajuntament l'equivalent a
la part proporcional corresponent a 91 dies de la paga extraordinària i addicional del mes de
desembre de 2012 que es va suprimir per causa de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de
juliol, en aplicació de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre.
En data 3 de febrer de 2016, el secretari interventor actal ha emès un informe on es disposa “Atès
que (...) l'Ajuntament compleix amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i/o regla de la despesa, i
en els termes de la resolució de l'Alcaldia, s'informa igualment que consta al pressupost de
l'Ajuntament crèdit suficient per vinculació jurídica, segons estableix la Base 5 de les Bases
d’execució del pressupost, per fer front al pagament de la quantitat equivalent a la part
proporcional de la paga extraordinària, paga addicional de complement específic i pagues
addicionals del mes de desembre de 2012”
Es procedeix a incrementar les aplicacions pressupostàries pel l’import abonat en la nòmina de
febrer de 2016.
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
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Aplicació
pressupostària
135. 12001
135. 12100
135. 12101
337. 13000
TOTAL

Denominació

Import (€)

Retribucions bàsiques funcionaris grup A2
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
Retribucions Personal laboral fix

78,37
65,32
304,62
358,17
806,48

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
132. 12005
132. 12100
132. 12101
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
TOTAL

Denominació

Import (€)

Retribucions bàsiques funcionaris grup AP
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
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

157,06
175,92
543,12
9.226,20
276,09
142,86
398,79
1.188,33
3.716,34
904,30
952,93
2.183,23
728,63
40,16
497,86
367,42
729,53
804,38
1.726,11
3.799,02
358,18
1.481,31
309,47
174,02
284,93
1.594,30
32.760,49

RESUM:
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HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

806,48 €
32.760,49 €
33.566,97 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
330. 62203
241. 12001
241. 12100
241. 12101
241. 16000
934. 12001
934. 12100
934. 12101
934. 16000
934. 12003
934. 12100
934. 12101
934. 16000
TOTAL

Denominació

Import (€)

Projecte de reformes societat nova amistat
Retribucions bàsiques funcionaris A2
Retribucions complementàries C. Destí
Retribucions complementàries C. Específic
Asseg. socials
Retribucions bàsiques funcionaris A2
Retribucions complementàries C. Destí
Retribucions complementàries C. Específic
Asseg. Socials
Retribucions bàsiques funcionaris C1
Retribucions complementàries C. Destí
Retribucions complementàries C. Específic
Asseg. socials

14.000,00
5.100,00
2.100,00
3.500,00
3.800,00
3.000,00
1.100,00
1.900,00
1.900,00
2.000,00
1.100,00
2.200,00
1.500,00
43.200,00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals (ajustat)
1- Inversions financerament sostenibles
De la liquidació pressupostària 2015 es desprèn un superàvit pressupostari de 750.680,06€
Aplicació
Denominació
pressupostària
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
30.490,00 €

Després de la present modificació el saldo ascendeix a 720.190,06€
2- Recuperació de la paga extraordinària i addicional de desembre 2012
Aplicació
Denominació
pressupostària
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals
3- Tresorer Municipal d’habilitació nacional
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Import
33.566,97 €

Aplicació
Denominació
pressupostària
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
43.794,32 €

RESUM MODIFICACIÓ
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI (RT)
ROMANENT DE TRESORERIA (paga extra 2012)
ROMANENT DE TRESORERIA (tresorer)
Total

43.200,00
30.490,00
33.566,97
43.794,32
151.051,29

Segon- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi, si escau, les adequacions oportunes al
Programa d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2016.
Tercer – 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.
Quart - En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat”.
4.3.- Donar compte al Ple dels informes emesos pel secretari interventor actal. en relació al
compliment de la Llei de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials, i
període mig de pagament, corresponent al quart trimestre de 2015. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d'hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots
favorables del membres dels grups municipals del PSC (9), CIU (1), CUP (1) i PP (1), acorda
restar-ne assabentat:

“La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures
per lluitar contra la morositat en les operacions comercials, estableix que la intervenció elaborarà
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en què s'estigui incomplint el termini.
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les
corporacions locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i han de
publicar periòdicament la informació següent relativa al seu període mitjà de pagament a
proveïdors referit al trimestre anterior.
Vistos els informes emesos pel secretari interventor actal. en data 25 de gener de 2016, que
figuren en els expedients 43/2016 i 44/2016 i que han pogut ser examinats pels assistents, en els
que consta la situació d'aquest Ajuntament davant el compliment de la normativa abans citada, pel
que fa al període mig de pagament a proveïdors i als terminis previstos per al pagament de les
obligacions, respectivament.
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En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats dels informes emesos pel secretari interventor actal. d'aquest Ajuntament,
en relació al compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials i el Reial
Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà
de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.
4.4.- Donar compte al Ple de l'informe emès pel secretari interventor actal. en relació a
l'obligació de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, quart trimestre de 2015. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d'hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots
favorables del membres dels grups municipals del PSC (9), CIU (1), CUP (1) i PP (1), acorda
restar-ne assabentat:

“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
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 29 de gener de 2016, relatiu al
subministrament d'informació trimestral, quart trimestre 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 dels deute viu.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès pel secretari interventor actal. d'aquest Ajuntament, en
relació al compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària 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 2015”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
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7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta d'aprovació del Pla multirisc de protecció civil de la Canonja. A la vista de la
proposta que realitza el regidor de protecció civil, en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el
Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del PSC (9), CIU (1),
CUP (1) i PP (1), l'acord que seguidament es transcriu:

Mitjançant acord plenari de data 31 de maig de 2012, es va aprovar el Pla d'actuació municipal per
a risc químic de la Canonja i es va procedir a la seva homologació.
Mitjançant acord plenari de data 2 d'agost de 2012, es va aprovar el Pla d'actuació municipal per
inundacions de la Canonja i es va procedir a la seva homologació.
Mitjançant acord plenari de data 29 de novembre de 2012, es va aprovar el Pla d'actuació
municipal per accidents en el transport de mercaderies perilloses de la Canonja i es va procedir a
la seva homologació.
Consta a l'expedient nou document de Pla protecció civil, que incorpora els plans abans
especificats, degudament actualitzats, i s'afegeixen el plans municipals per risc d'incendi forestal,
per risc d'accidents aeris i per risc per radiacions ionitzants.
Atès que el Ple municipal de data 28 de gener de 2016, va acordar aprovar la nova composició de
la Comissió Municipal de Protecció Civil de la Canonja, que estarà integrada per:











L'alcalde de la Canonja, que actuarà com a president.
Un representant de cadascun dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament.
Un representant del Serveis Territorials de Protecció Civil de Tarragona, de la Generalitat
de Catalunya.
Un representant de l'AEQT.
Un representant del cos de bombers.
Un representant del govern central de la província.
L'arquitecte municipal.
El cap de seguretat municipal.
L'enginyer tècnic industrial municipal.
Un representant de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja.

Així mateix, s'acordà sotmetre el document únic de protecció civil municipal a informe previ de la
Comissió municipal de Protecció Civil de la Canonja i seguidament sotmetre'l a informació pública
per un termini de 30 dies hàbils mitjançant publicacions al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que es puguin presentar les
al·legacions i/o consideracions que es creguin oportunes.
Vist l'informe emès per l'enginyer tècnic industrial municipal, que diu:
“ANTECEDENTS
Rebudes per part de la consultoria encarregada de la realització del pla multirisc de protecció civil
municipal, les copies confidencials corresponents, per a poder realitzar l'aprovació en ple del
mateix pla, per tal de prosseguir amb el tràmit d'homologació, es procedeix a realitzar aquest
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informe per tal d'informar del contingut bàsic del mateix i la descripció de les principals
característiques del mateix.
Anteriorment, l'any 2012, es van realitzar els plans específics per als següents riscos:
Pla de protecció civil municipal per a risc químic. PLASEQCAT
Pla de protecció civil municipal per a inundacions. INUNCAT
Pla de protecció civil municipal per risc en el transport de mercaderies perilloses. TRANSCAT
FONAMENTS DE DRET
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta.
DESCRIPCCIÓ DEL PLA MULTIRISC
Donat que el municipi de la Canonja, està considerat de risc especial per la seva activitat
industrial, ha d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal. En concret i segons el
mapa de protecció civil de Catalunya, i també segons ens informa la Direcció de protecció civil de
la Generalitat, el municipi està afectat pels següents riscos, que a la vegada disposen de pla
especial:
Risc d'accident químic. PLASEQCAT
Risc pel transport de mercaderies perilloses. TRANSCAT
Risc per inundacions. INUNCAT
Risc d'incendi forestal: INFOCAT
Risc per accidents aeris. AEROCAT
Risc per radiacions ionitzants: RADCAT
Per tant s'ha procedit a confeccionar un document únic que integra tots els riscos per tal de donar
compliment a l'establert al decret 155/2014.
El nou document que s’aprovarà rep la nova denominació de DUPROCIM (document únic de
protecció civil municipal), i engloba tots els riscos que es poden localitzar al municipi. Anteriorment
teníem un pla per a cada risc independent. D'aquesta forma malgrat les particularitats de cadascú,
tots queden integrats en un mateix document. Per tant en aquest mateix document trobem com
cal actuar en cada risc, amb unes pautes comunes i amb el mateix organigrama. En aquest nou
bloc, s’han incorporat INFOCAT, AEROCAT I EL RADCAT, ja que fins el moment
només
es
disposava del PLASEQCAT, INUNCAT I TRANSCAT, tal i com s'ha exposat a antecedents. Per
tant a partir de l'aprovació del DUPROFIM, aquest serà el document vàlid per les actuacions en
cas d'emergència.
Com a novetats del nou pla, cal remarcar els següents:
S’han actualitzat els titulars i substituts de tots/totes els components de cadascú dels grups que
integren el PAM, a més s’han ampliat d’altres amb més integrants, com el grup logístic. El subgrup
més innovador també integrat dins el logístic ha estat una unitat d’atenció ciutadana format per
quatre administratives; la funció primordial d’aquest grup seria la d’atendre el volum de trucades
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que en cas d’un accident es podria rebre a la centraleta de l’Ajuntament així com d’altres gestions
que es puguin derivar de la mesa de crisis.
Un altre punt innovador i molt més complert que l’anterior, és l’ampliació a les empreses
paral·leles a la N-340 com elements vulnerables i que fins el moment no estaven contemplades.
Parlem del conegut polígon NILCA, així com les empreses dels carrers Vila-seca i Camps Rodons,
i les pròpies de l’av. de la Pineda.
La modificació cartogràfica dels elements vulnerables, correccions d’errades que s’arrossegaven
dels plans anteriors, com titularitat de carreteres, ubicacions, etc., han estat d’altres treballs.
CONCLUSIONS
Per tot l'exposat, serveixi dit informe per tal que dit pla multirisc, realitzat per la consultoria
T&associats, sigui aprovat al ple, per tal de continuar el procediment d'homologació del pla.
Recordar que aquest pla, és de fet, un manual de com actuar i coordinar-se en cas d'una
emergència, i en conseqüència tots els membres actuants del mateix cal que n'estiguin
familiaritzats i formats, que es necessària una bona implantació i manteniment, i per tant es
convenient que es destinin els recursos necessaris per a dita tasca”.
Vist que en data 23 de març de 2016, es reuneix la Comissió Municipal de Protecció Civil, que
emet informe favorable en relació al DUPROCIM (document únic de protecció civil municipal).
L'acta de la reunió figura a l'expedient en tràmit.
Atès que s'han enviat els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, als efectes de complimentar el tràmit d'exposició pública. Segons
informa el secretari acctal, l'aprovació es podrà realitzar un cop exhaurit el termini d'exposició
pública, responent, si escau les al·legacions que es puguin presentar. En cas d'aprovació del
document, únicament es podrà realitzar si es condiciona l'efectivitat a la no presentació
d'al·legacions.
Considerant el que disposen Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el document únic de protecció civil de la Canonja, el qual figura a l'expedient,
condicionat a que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública del mateix.
Segon.- Traslladar el present acord, així com la documentació que sigui adient, a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya, als efectes de la homologació del Pla”.
7.2.- Proposta d'acord de pròrroga del contracte de gestió del poliesportiu municipal.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà a favor de la proposta però que creu que pel
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futur caldria estudiar obrir un nou procés de concessió del servei.
El Sr. alcalde comenta que segons es va dir a la comissió informativa, es pretén obrir aquest nou
concurs, però que no mentre s'estiguin executant obres al poliesportiu.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor d'esports, en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del
PSC (9), CIU (1), CUP (1) i PP (1), l'acord que seguidament es transcriu:
El Ple, en data 29 de maig de 2006 va aprovar el plec de clàusules jurídiques i econòmic
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.
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.
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 dels
servei contactat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris.
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.
Mitjançant acord del Ple de data 25 de març de 2015, es va 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.
La mercantil JF Sport la Canonja SLU ha manifestat la seva conformitat en renovar el contracte per
una anualitat més, fins l'1 d'abril de 2017.
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, es aplicable al present expedient, en virtut de les successives
disposicions transitòries de les normes de contractació.
Considerant el que disposa la clàusula segona del plec de clàusules que va regir l'adjudicació del
servei públic i l'article 157 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.
Per tot l'exposat, el Ple acorda:
Primer.- Prorrogar el contracte de gestió del poliesportiu, adjudicat a la mercantil JF Sport la Canonja
SLU per un termini d'un any, des del 2 d'abril de 2016, fins el 1 d'abril de 2017.
Segon.- Comunicar el present acord a l'empresa JF Sport La Canonja SLU”.

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

8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.-

8.1.- Donar compte de la justificació de despeses del Parc Nadal, exercici 2015, i cavalcada
de reis, festa major d'hivern i carnaval exercici 2016. A la vista de la proposta que realitza el
regidor de festes en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots favorables del
membres dels grups municipals del PSC (9), CIU (1), CUP (1) i PP (1), acorda restar-ne
assabentat:
“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 2015 (Exp. 81/15)

05/02/16

15.768,29 €

Cavalcada de Reis 2016 (Exp. 93/16)

08/03/16

14.972,48 €

Festa Major
163/16)

18/03/16

62.211,41 €

23/03/16

18.549,22 €

d'Hivern

2016

Carnaval 2015 (Exp. 184/16)

(Exp.

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.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del 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”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.9.1.- Donar compte de la concessió d'una subvenció pel desenvolupament del Centre Obert de
la Canonja, exercici 2015. A la vista de la proposta que realitza la regidora d'acció social en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots favorables del membres dels grups
municipals del PSC (9), CIU (1), CUP (1) i PP (1), acorda restar-ne assabentat:

“L'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i el Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat van arribar a un acord establint dins el ContractePrograma l'abordatge dels serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies.
Un dels objectius d'aquests treballs conjunts entre el Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat i els representants de les comarques i els municipis de tot Catalunya era consolidar
el contracte-programa com a eina de relació interadministrativa i, de manera progressiva, anar-hi
incorporant tots aquells serveis i programes del seu àmbit competencial de Benestar Social i
Família. Van incloure, entre d'altres, les línies de subvenció que, anualment, el Departament
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adreçava a tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
Al juliol de 2012, es va formalitzar el contracte-programa per al període 2012-2015. Les actuacions
es van signar amb cadascun dels ajuntaments de més de 20.000 habitants i amb els consells
comarcals pel que fa als ajuntaments de menys població.
El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i els representants dels municipis i
comarques de Catalunya van acordar, de cara al 2015, incorporar al contracte-programa els
serveis i programes en matèria de joventut i fer un pas endavant en la configuració dels serveis
d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les
seves famílies, afegint al contracte-programa el finançament que els ajuntaments de menys de
20.000 habitants rebíem per a centres oberts o per a programes diürns, de manera directa,
mitjançant la convocatòria de subvenció que el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat feia pública cada any.
El nou procediment no està supeditat a la tramitació i resolució d'una convocatòria de subvenció,
cada any. Per tant, hi ha un canvi procedimental i el 2015 no es va publicar la convocatòria de
subvenció. L'Ajuntament de la Canonja, en conseqüència, no va sol·licitar la dita subvenció,
d'acord amb el nou procediment.
El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Infància
i l'Adolescència, va aprovar aportar a aquest Ajuntament la quantitat de 35.189,00 € per al
desenvolupament de les actuacions incloses en el Programa de serveis socials de Centre Obert,
exercici 2015, quantitat que el Consell Comarcal del Tarragonès farà efectiva a l'Ajuntament un
cop la Generalitat hagi acceptat la justificació que presentarà aquesta entitat i la Generalitat hagi
fet efectiva la transferència per aquest concepte al Consell Comarcal.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Donar-se per assabentat de la subvenció per al desevolupament de les actuacions del Programa
de serveis socials de Centre Obert, per import de 35.189 €, concedida pel Departament de
Benestar Social i Família pel desenvolupament de les actuacions de Centre Obert, exercici 2015".
10.- GOVERNACIÓ.-

10.1.- Proposta d'acord relativa a la creació i classificació de la plaça de tresorer amb
habilitació de caràcter nacional, categoria d'entrada. A la vista de la proposta que realitza el
regidor de governació, en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots
favorables del membres dels grups municipals del PSC (9), CIU (1), CUP (1) i PP (1), l'acord que
seguidament es transcriu:
El Ple de l’Ajuntament, en data 30 de juliol de 2015, va adoptar l’acord de proposar a la Direcció
General d’Administració Local la creació i classificació de les places de secretari i interventor, amb
categoria d’entrada.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7046, de data 27 de gener de 2016, es
publica la Resolució GRI/3111/2015, de 29 de desembre, de creació i classificació dels llocs de
treball de secretaria i d’intervenció de classe segona de l’Ajuntament de la Canonja, com a llocs de
treball reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de
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les subescales de secretaria, categoria d’entrada, i d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada,
que s’han de proveir pel sistema de concurs.
Així mateix, a l’esmentada resolució es fa constar que, pel que fa al lloc de tresoreria en
corporacions locals amb secretaria classificada en classe segona, l'apartat f) de l'article 2 del Reial
decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional preveu que en les corporacions locals
amb secretaria de classe segona —que no s'hagin agrupat amb altres als efectes del sosteniment
en comú del lloc únic d'intervenció—la relació de llocs de treball ha de determinar si l'esmentat lloc
està reservat a habilitat de caràcter nacional o pot ser desenvolupat per un dels seus funcionaris
degudament qualificat. No obstant això, aquesta possibilitat que sigui la relació de llocs de treball
la que determini si el lloc de tresoreria està reservat a personal funcionari d'Administració local
amb habilitació de caràcter nacional no es pot considerar vigent atès que s'oposa al que disposa
l'article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local que
assenyala que es reserva als funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, sense establir cap excepció, l'exercici de les funcions de «a) La de secretaria,
comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. b) El control i la fiscalització interna
de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.». En el
cas present, i atès que l'Ajuntament de la Canonja no ha demanat en la seva sol·licitud la creació i
classificació del lloc de tresoreria com a lloc de treball reservat a funcionaris de l'Administració
local amb habilitació de caràcter nacional, ha de sol·licitar a la Direcció General d'Administració
Local la creació i classificació del lloc de tresoreria de l'Ajuntament
Atès que d'acord amb el que estableix l'article 2 del Reial decret 1732/1994 correspon a la
comunitat autònoma la competència d'execució en matèria de classificació de llocs de treball
reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Atès que correspon a la Direcció General d'Administració Local resoldre l'expedient de creació i
classificació del lloc de tresoreria de classe segona de l'Ajuntament de la Canonja d'acord amb
l'article 9 del Reial decret 1732/1994, en relació amb l'article 7 del Decret 195/2008, de 7
d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, que atribueix la competència
d'execució en matèria de creació, supressió i classificació dels llocs de treball reservats a personal
funcionari amb habilitació de caràcter estatal a la Direcció General d'Administració Local, del
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
En aquest sentit, l’alcaldia proposa que el ple aprovi la sol·licitud a la Direcció General
d’Administració Local de creació i classificació de la plaça de tresorer de l’Ajuntament de la
Canonja.
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, quant a les competències
del Ple.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Proposar la creació i classificació de la plaça de tresorer de l’Ajuntament de la Canonja
com a lloc reservat a funcionari de l’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal,
subescala intervenció tresoreria, categoria d’entrada.
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Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local, als efectes
escaients.
10.2.- Proposta de modificació de la plantilla de personal municipal.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà en contra de la proposta pels mateixos motius
que van explicar a la votació del punt relatiu a la modificació de crèdits.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor de governació, en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals
del PSC (9), CIU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1),
l'acord que seguidament es transcriu:
“En data 3 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de la Canonja va aprovar inicialment la
plantilla del personal funcionarial i laboral per a l’any 2016, juntament amb el pressupost municipal
i la relació valorada dels llocs de treball que l’acompanya. Atès que contra l’acord d’aprovació
inicial no es van presentar al·legacions, la plantilla i relació annexa van quedar definitivament
aprovades i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 28, d’11 de febrer
de 2016.
Per resolució de l’alcaldia de data 24 de març de 2016, es va resoldre iniciar l’expedient per a la
modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de la Canonja.
Vist que la modificació de la plantilla ve motivada per la necessària creació de les places
corresponents a la classificació de la tresoreria municipal, segons indicació de la Direcció General
d’Administració Local.
Així mateix, per motiu de reestructuració i pel correcte funcionament dels serveis municipals, es
considera necessari amortitzar i crear diverses places de la plantilla municipal, amb el següent
detall:
a) Amortitzacions:
Amortització d’una plaça de tècnic mig d’ocupació, personal funcionarial, grup A, subgrup A2,
escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps parcial, que
es troba vacant.
Amortització d’una plaça de tècnic mig tributari i recaptació, personal funcionarial, grup A, subgrup
A2, escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps parcial,
que es troba vacant.
Amortització d’una plaça d’administratiu d’administració general tributari i recaptació, grup C,
subgrup C1, escala administració general, subescala administrativa, classe administratiu
d’administració general, a temps parcial, que es troba vacant.
b) Creacions:
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Creació d’una plaça de funcionari, tresorer, escala habilitació nacional, subescala intervenció
tresoreria, classe tresorer d’habilitació nacional d’entrada. Aquesta creació restarà condicionada a
l’oportuna creació i classificació per part de la Direcció General d’Administració Local.
Creació d’una plaça d’auxiliar administratiu de l’àrea d’urbanisme, personal funcionarial, grup C,
subgrup C2, escala administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar d’administració
general, a temps jornada complerta.
Atès que segons disposa l'article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla es pot modificar amb posterioritat
a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de
nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a
l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa interna.
Atès que segons disposa l'article 28 de l'esmentat text legal la plantilla integrada en la forma
indicada en l'article 25 d'aquest Reglament, un cop aprovada pel ple de la corporació o òrgan
corporatiu màxim de l'entitat local, s'ha de publicar íntegrament, en el termini dels trenta dies
següents al d'aquesta aprovació, al butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i se n'han de trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat. La modificació de plantilla prevista a l'article
anterior no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la de l'abast concret de la
modificació esmentada.
Atès que segons informa el secretari interventor accidental existeix consignació suficient al
pressupost municipal vigent per fer front a la despesa derivades de la creació d’auxiliar
administratiu. Per la creació de la plaça de tresorer caldrà preveure l’oportuna consignació
pressupostària.
Considerant el que disposa l'article 283.4 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.
Considerant el que disposa l'article 52.2.j), en relació amb el 82, 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, quant a
les competències del Ple.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per amortització i creació de
les següents places:
a) Amortitzacions:
Amortització d’una plaça de tècnic mig d’ocupació, personal funcionarial, grup A, subgrup A2,
escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps parcial, que
es troba vacant.
Amortització d’una plaça de tècnic mig tributari i recaptació, personal funcionarial, grup A, subgrup
A2, escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps parcial,
que es troba vacant.
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Amortització d’una plaça d’administratiu d’administració general tributari i recaptació, grup C,
subgrup C1, escala administració general, subescala administrativa, classe administratiu
d’administració general, a temps parcial, que es troba vacant.
b) Creacions:
Creació d’una plaça de funcionari, tresorer, escala habilitació nacional, subescala intervenció
tresoreria, classe tresorer d’habilitació nacional d’entrada. Aquesta creació restarà condicionada a
l’oportuna creació i classificació per part de la Direcció General d’Administració Local.
Creació d’una plaça d’auxiliar administratiu de l’àrea d’urbanisme, personal funcionarial, grup C,
subgrup C2, escala administració general, subescala auxiliar, classe auxiliar d’administració
general, a temps jornada complerta.
Segon.- Exposar al públic la modificació de la plantilla de personal, per un termini de 15 dies
hàbils al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, als efectes de presentar,
si escau, les reclamacions que es considerin convenients, en els termes que estableixi l’art. 169
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.
Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. Si se’n presenten, el Ple disposarà
d’un termini d’un mes per resoldre-les.
L’aprovació definitiva es notificarà a les persones interessades i als representants dels
treballadors.
Una vegada esdevingui definitiu, s’ha de publicar la modificació de la plantilla de personal en el
termini de trenta dies següents al d’aquesta aprovació en el Butlletí Oficial de la província de
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com trametre’n còpia al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat.
Tercer.- Traslladar l’esmentat acord a les persones interessades i a la representació dels
treballadors.
Quart.- Contra l’acord d’aprovació de la modificació de la plantilla de personal, un cop esdevingui
definitiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar
del dia següent al de la seva publicació”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
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13.- MOCIONS.-

13.1.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP, per a la implementació de la Llei
11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i
per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de la moció, el regidor del grup municipal de la CUP,
Sr. Joan Pons Solé, diu el següent:
“Al desembre de l’any passat, poc abans de Nadal, l’Alan un jove transsexual de 17 anys es va
suïcidar per culpa de l’assetjament escolar. En principi, aquell Nadal hauria estat el primer que
l’Alan vivia d’acord amb la seva identitat sexual, però la pressió social va ser massa forta.
I tot això succeïa quan ja havia passat un any des de l’aprovació de la Llei 11/2014, del 10
d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L’objectiu de la llei és desenvolupar i garantir
aquests drets i evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que a Catalunya
es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Segons informa l’Observatori contra l’Homofòbia en el seu darrer informe, s’han documentat un
total de 394 casos de discriminació amb component homòfob a Catalunya durant el 2014, una
xifra que no ha parat de créixer en els darrers anys. Més de la meitat d’aquestes denúncies han
estat per discriminacions i agressions a la via pública. Si bé és cert que la societat està més
disposada a denunciar aquestes actituds, no podem tolerar de cap manera que encara avui dia
existeixin aquest tipus de discriminacions. Entre 2002-2014 les denúncies recopilades per
l’Observatori es van incrementar en 171 casos, la qual cosa suposa una pujada del 43,5%. Podem
tenir una llei que ens protegeixi i que ens garanteixi els drets i totes les mesures que siguin
necessàries, però una societat no podrà ser mai madura si no es reconeix en la seva diversitat.
En la moció que presentem avui volem, per una banda, garantir l’atenció de l’Ajuntament de la
Canonja vers casos de discriminació per raons d’orientació sexual, mitjançant programes
específics si s’escau, formació a les treballadores municipals i signant convenis amb l’Observatori
contra l’Homofòbia i amb altres organismes de caire públic que la Generalitat creï en els propers
mesos. Per altra banda, la moció insta a les administracions competents a incloure la discriminació
per orientació sexual com a motiu per a sol·licitar l’asil polític, i per incloure al col·lectiu
homosexual en els que tenen dret als serveis públics de reproducció assistida.
Per l’Alan i totes les que hem patit situacions de discriminació, avui defensem aquesta moció i
demanen el suport de la resta de grups”.
Seguidament dona lectura al text de la moció.
En torn d'explicació de vot, els portaveus dels grups municipals fan les següents consideracions:
La Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, en representació del grup municipal del PP diu:
“Nuestro voto es abstención. Compartimos una buena parte de los contenidos del texto de la
moción, pero no vemos claro lo siguiente:
La ley ya está aprobada, por tanto, es de obligado cumplimiento. El primer punto de la moción es
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innecesario porque es la propia ley, a través del mismo poder ejecutivo como se garantiza su
aplicación. Todas las leyes son de obligado cumplimiento, todas, y por parte de todos.
La causa puede ser legítima, pero no vemos claras las medidas que se piden, son discutibles: por
ejemplo, el segundo y tercer punto implican una serie de compromisos por parte de nuestro
Ayuntamiento y nos cuestionamos si es prioritario dedicar tantos recursos: plan de formación del
personal, campaña divulgativa, edición de una guía, etc. para una causa que no tiene
antecedentes en nuestro municipio. Podemos enumerar una buena lista de problemas que deben
ser prioritarios para nuestro Ayuntamiento y que afectan al común de los vecinos (por citar
algunos: ayudas a la dependencia, desahucios, asistencia a los ancianos, medicamentos, …)
Como Ayuntamiento de la Canonja no se puede dedicar la misma intensidad y prioridad a todas
las causas que nos afectan.
Y en este sentido, queremos expresar nuestra preocupación por la presentación de mociones
exclusivamente ideológicas en los plenos. El Ayuntamiento de La Canonja debe ocuparse de sus
competencias y sus obligaciones, más que de "proponer" nuevas leyes y su aplicación a la
Generalitat o al Estado, entre otros. Las prioridades del Parlament y del Congreso las fijan los
Grupos Parlamentarios elegidos por los ciudadanos con sus votos. Por tanto, no encontramos
sentido ni justificación, al gasto innecesario de espacio, tiempo y recursos para políticas que no
estén enmarcadas en la propia gestión de los municipios”.
El Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, en representació del grup municipal de CIU, diu que la
moció té el ple suport del seu grup, en tant que és una moció progressista i liberal, que fa falta en
la situació actual.
El Sr. Salvador Ferré Budesca, en representació del grup municipal del PSC, diu:
“D’entrada ja avanço el vot favorable del nostre grup a la moció, dubto moltíssim que cap del dels
tretze electes aquí presents poguéssim no estar d’acord amb el text expositiu d’aquesta, tot i que
alguns puguin tenir una certa discrepància pel que fa als acords. Si algun partit a Espanya ha fet
actuacions per garantir la normalitat social d’aquest col·lectius, aquest és el Partit Socialista.
Tanmateix voldria fer-vos unes consideracions:
Bàsicament estem parlant del compliment i l’aplicació d’una llei, la 11/2014 del 10 d'octubre, per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i aquest ajuntament, en els assumptes que li pertoquin o
l’afectin, li donarà compliment, com dóna compliment a totes les lleis. Com bé deia la portaveu del
Partit Popular, totes les lleis són d’obligat compliment, totes, fins i tot les que no ens agraden. Així
doncs estiguin tranquils pel que fa al compliment d’aquesta. Nosaltres no som d’aquells que
exigeixen el compliment d’algunes mentre proposen saltar-se’n d’altres. La desobediència a les
lleis ni als tribunals no forma part del “modus operandi” del nostre equip de govern ni de la nostra
formació política.
En aquest ajuntament, com a mínim a partir del nou període democràtic, no s’ha donat cap cas de
discriminació per motiu d’orientació sexual, ni vers cap ciutadà, ni vers cap empleat de la casa. Dic
per motius d’orientació sexual com podria dir-ho per altres motius: llengua, religió, ètnia, etc. . És
evident i notori que els professionals de la casa que actuen en àmbits sensibles estan formats en
polítiques de no discriminació.
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I pel que fa a l’edició de la guia que faciliti l’enteniment de la llei, creiem que hauria de ser el
Govern de la Generalitat qui portés a terme aquesta iniciativa. Potser estaria bé que dediqués
alguns recursos a temes de discriminació en lloc de destinar-los a fulls de ruta que no porten
enlloc. Però com ja passa amb mols altres temes, com per exemple l’educació de 0 a 3 anys,
passar la pilota als ajuntaments i que aquests cobreixin les mancances del Govern és una situació
que comença a ser bastant habitual i preocupant”.
Seguidament, a la vista de la moció presentada pel grup municipal de la CUP, en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals
del PSC (10), CIU (1) i la CUP (1), amb l'abstenció de la membre del grup municipal del PP (1), el
següent acord:
“Atès que el passat 2 d'octubre va fer un any de l'aprovació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre,
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. I atès que el 18 d'octubre va fer 1 any de la seva
promulgació. I que la llei estableix el període d'un any per a la seva implementació.
Atès que l'objectiu de la Llei 11/2014 és desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència,
per assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
Atès que a la Canonja també cal fer esforços per eradicar aquest tipus de discriminació, tant
present i alhora tant silenciat, entenem que a nivell municipal també s'ha de treballar per evitar
aquestes situacions. És per això que es proposa al Ple de l'Ajuntament de la Canonja l’adopció
dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Garantir el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i
expressió de gènere. Segons l'article 5 de la Llei 11/2014, "CLÀUSULA GENERAL
ANTIDISCRIMINATÒRIA", el dret a lo no discriminació ha de ser un principi informador de
l'ordenament polític català, de l'actuació administrativa.
SEGON.- Signar un conveni de col·laboració amb l’Òrgan Coordinador de les polítiques LGBTI a
la Generalitat de Catalunya en base l'article 8 de la Llei 11/2014 i també amb l'Observatori Contra
l'Homofòbia per tal d’agilitzar les denúncies de casos de discriminació dels quals l’Ajuntament de
la Canonja en tingui constància.
TERCER.- Garantir la formació dels professionals municipals
desenvolupament de la Llei 11/2014 en base l’article 10. Això inclou:

que

intervenen

en

el

1. Pla de formació local sobre la Llei 11/2014.
2. Campanya divulgativa als mitjans de comunicació de la Canonja per donar a conèixer el
contingut de la Llei 11/2014.
3. Editar una guia que faciliti l'enteniment de la Llei 11/2014.
QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar de forma immediata tot el contingut
de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre.
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CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat per a que inclogui a les persones lesbianes, bisexuals
i d’altres identitats plurisexuals dintre dels mètodes de reproducció assistida de la sanitat pública.
SISÈ.- Instar al Govern de l'Estat espanyol (qui actualment te la competència), per tal que
modifiqui les causes reconegudes a l’hora de poder demanar asil polític, i que hi sigui inclosa la
bisexualitat i altres identitats plurisexuals.
SETÈ.- Instar al Govern de la Generalitat per tal que, en el desenvolupament de la seva pròpia
legislació, inclogui entre les causes reconegudes a l’hora de poder demanar asil polític, la
bisexualitat i altres identitats plurisexuals.
VUITÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia, a la Secretaria de
Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics
del Parlament de Catalunya”.
Seguidament, es formulen dues proposicions de l'alcaldia, en relació a punts que no van ser
inclosos a l'ordre del dia.
El secretari informa que, excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar proposicions que no constin
a l’ordre del dia, per raó d’urgència que haurà de ser apreciada, almenys per la majoria simple del
Ple.
Seguidament, en tant que els assumptes no figuren a l'ordre del dia de la sessió, per unanimitat
dels assistents s'aprova la urgència per debatre'ls.
Aprovada la urgència, a la vista de les propostes de l'alcaldia, el ple aprova, per unanimitat, els
acords que seguidament es transcriuen:
FOD 1.- Aprovació de les xifres del padró municipal a 1 de gener de 2016.
“Pels serveis municipals s'han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d'habitants referida a l'1 de gener de 2016, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme
durant l'exercici 2015.

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 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
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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 2015. El resum
que s'aprova és el següent:

Homes

% Homes

Dones

% Dones

Total habitants

2.891

49,40

2.961

50,60

5.852

Segon.- Comunicar a l'INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta d'aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté 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”.
FOD 2.- Aprovació del Pla especial urbanístic de desenvolupament del canvi de sistema viari al
site de BASF.

““1. ANTECEDENTS DE FET
1.- En data 12 de novembre de 2015, la Sra. Anne Berg i el Sr. Álex Segui Ylla, en nom i
representació de la mercantil Basf Española SL, van presentar a tràmit el “Pla Especial urbanístic
del desenvolupament del canvi de localització física del sistema viari d'aparcaments de la UA 41,
Gran Indústria”, que afecta terrenys en el recinte interior de Basf Española SL.
2.- L'Objecte del Pla Especial és el canvi de qualificació d'una porció de terreny propietat de Basf
española SL, a l'interior de la Unitat d'Actuació 41, que actualment es troben qualificats com a
sistema viari (Clau 5-a) i que s'han de qualificar com a zona de Gran Industria (Clau 22-a) per
possibilitar l'ampliació de l'estació de depuració. A la vegada, es qualifiquen com a sistema viari
uns sòls confrontants amb la N-340-a que actualment ja funcionen com a aparcament.
3.- Consta a l'expedient informe tècnic de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de la
Generalitat de Catalunya, indicant que el referit Pla Especial no és objecte de tràmit d'avaluació
ambiental estratègica d'acord amb la legislació vigent, i que en tot cas l'avaluació ambiental de
l'ampliació de la l'EDAR de Basf es durà a terme en el tràmit del canvi substancial a tramitar.
4.- Consta igualment a l'expedient informe de l'arquitecte municipal, favorable a la tramitació del
document, i del tècnic mig administratiu d'urbanisme, també favorable a la tramitació del document
i indicant els tràmits a seguir.
5.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2016, es va aprovar inicialment
el projecte de “Pla Especial urbanístic del desenvolupament del canvi de localització física del
sistema viari d'aparcaments de la UA 41, Gran Indústria”, promogut per la mercantil Basf Española
SL.
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6.- El document es va sotmetre a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant la publicació
d'anuncis en el Diari de Tarragona de data 1 de febrer de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona de data 11 de febrer de 2016, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i per mitjans
telemàtics a la web www.lacanonja.cat, durant el qual no s'han presentat al·legacions.
7.-Simultàniament al tràmit d'informació pública es va sol·licitar informe als organismes sectorials
afectats per raó de llurs competències sectorials, segons el següent detall:
- Servei d'explotació de carreteres de la Diputació de Tarragona: Emet informe favorable, indicant
però, que caldrà esmenar el plànol 2 en relació a la zona de servitud.
- Agència Catalana de l'Aigua: Emet informe extemporani, tot i que es reb a l'Ajuntament abans de
l'adopció de l'acord, en sentit favorable.
- Departament de Cultura: Emet informe extemporani, tot i que es reb a l'Ajuntament abans de
l'adopció de l'acord, en sentit favorable.
-Demarcació de Carreteres de l'Estat a Tarragona: Emet informe extemporani, tot i que es reb a
l'Ajuntament abans de l'adopció de l'acord, en sentit favorable, indicant però, que caldrà incorporar
les delimitacions zonals de les zones de domini públic, servitud, afecció i límit d'edificació.
8.- La mercantil Basf Española SL, va incorporar a l'expedient el plànol 2 degudament esmenat
d'acord amb les indicacions de l'informe del servei d'explotació de carreteres de la Diputació de
Tarragona emès en termini, i l'arquitecte municipal, vista aquesta esmena, va informar que es
podia procedir a l'aprovació provisional del Pla Especial urbanístic.
Posteriorment, i a la vista de l'informe extemporani de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a
Tarragona, l'arquitecte municipal ha informat que es pot procedir a l'aprovació provisional del Pla
Especial Urbanístic, sol·licitant a l'interessat que faci aportació d'un nou plànol d'ordenació amb la
incorporació de les delimitacions zonals derivades de l'informe de la demarcació de Carreteres de
l'Estat a Catalunya.
2. FONAMENTS DE DRET
L'article 67.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC) estableix les finalitats a assolir mitjançant l'aprovació de plans
especials urbanístics de desenvolupament.
Els articles 92, 93 i 94 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme (RLUC), determinen el contingut dels plans especials urbanístics, i les
especificitats dels plans urbanístics derivats d'iniciativa privada es troben regulades en l'article
102 del TRLUC.
La tramitació dels plans urbanístics derivats, està regulada a l'art. 85 TRLUC, preveient-se una
convocatòria d'informació pública que s'ha de realitzar conforme l'art. 23.1.b) RLUC.
L'article 80.c) del TRLUC estableix que correspon a les comissions territorials d'urbanisme,
l'aprovació definitiva dels plans especials urbanístics, excepte en els casos previstos a l'article 81,
referents al desenvolupament del sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, on correspondria
a l'Ajuntament la seva aprovació definitiva.
Conforme a l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la
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competència per l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels instruments urbanístics
d'ordenació, és del Ple.
En conseqüència, el Ple, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de “Pla Especial urbanístic del desenvolupament del
canvi de localització física del sistema viari d'aparcaments de la UA 41, Gran Indústria”, promogut
per la mercantil Basf Española SL, amb l'incorporació d'ofici de les prescripcions derivades de
l'informe de la demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya, en els termes assenyalats per
l'arquitecte municipal d'Urbanisme.
Segon.- Donar trasllat a la mercantil BASF Española SL dels informes emesos per la Demarcació
de Carreteres de l'Estat a Catalunya, i per l'arquitecte municipal, tot requerint-li que que presenti
un Text refós del Pla Especial urbanístic del desenvolupament del canvi de localització física del
sistema viari d'aparcaments de la UA 41, Gran Indústria”, en el que s'hi incloguin les prescripcions
incorporades d'ofici.
Tercer.- Disposar que un cop es presenti el Text refós i aquest sigui informat favorablement per
l'arquitecte municipal, es remeti a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona la
documentació necessària per tal que procedeixi, si s'escau, a l'aprovació definitiva i del “Pla
Especial urbanístic del desenvolupament del canvi de localització física del sistema viari
d'aparcaments de la UA 41, Gran Indústria”, promogut per BASF Española SL, i a la publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal del PP:
1.- Rogamos nos informen si desde el Ayuntamiento se está realizando alguna gestión para
solucionar el problema de la no cobertura de telefonía móvil que ha surgido al quitar la
torre en la Canonja.
L'alcalde respon el següent:
Sí se están realizando. Hace aproximadamente dos años, Telefónica nos presentó un
emplazamiento al que el Ayuntamiento no dio permiso. Hay una ley, la 9/2014 de 9 de Mayo, de
Telecomunicaciones, que determina la posibilidad incluso de expropiar para poner antenas de
telefonía. Últimamente han presentado un proyecto. El proyecto incluye la colocación de una
antena de 25 metros en la zona del cementerio.
¿Qué les parece?? lo aprobamos??? todos, claro???
Se lo dejaré para que lo miren y espero su respuesta.
2.- ¿Está previsto poder ofrecer a los vecinos de la Canonja asistencia jurídica y
psicológica para los casos más desfavorecidos y críticos de la urgencia social?.
L'alcalde respon el següent:
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Bueno este servicio el Ayuntamiento de la Canonja ya lo tenía y lo ofrecía a las personas que lo
necesitaban.
¿Qué ha pasado???
Pues que la ley que dictó el gobierno del PP, la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la que llamamos comúnmente
“ARSAL”, lo impide, y dice que todos aquellos servicios que son impropios los pasará a prestar
una administración superior -Diputaciones y en este caso Consell Comarcal.
De todas formas, el próximo lunes tenemos una reunión con la responsable del Consell Comarcal
donde le exigiremos, una vez más, tener en el Ayuntamiento este servicio.
3.- Agradecemos la transparencia en la justificación de los gastos del apartado 8.1 en este
pleno, pero no podemos dejar de subrayar que el gasto del día 23 de enero del 2015 de la
Fiesta Mayor de Invierno casi supera la asignación destinada a la urgencia social en el
municipio para todo el año.
L'alcalde respon el següent:
Bueno, respeto su opinión.
Pero mire, el Ajuntament de la Canonja gasta en fiestas lo que la media de los ayuntamientos de
nuestra dimensión y mucho menos que otros, se lo aseguro – con una particularidad – en nuestro
presupuesto se refleja toda la cantidad que se gasta en fiestas – en otros sitios hay cosas que no
se ponen, también se lo aseguro.
14.2.- Precs i preguntes del grup municipal de la CUP.
1.- Al web de l’Ajuntament de la Canonja, a la secció titulada “La segregació pas a pas”,
només surt reflectida la història des de l’any 2004, com si aquest procés hagués durat
només 7 anys, quan ve de molt més enrere. A més a més, tan sols queda plasmada l’acció
institucional per la segregació amb les accions que va fer l’Ajuntament, la Generalitat, la
Comissió Paritària, el Parlament, etc. En canvi no apareix tota la feina, per poca que sigui,
que gent a títol personal o a través de les entitats es va fer per la recuperació de la
municipalitat. Per tot això, demanem que es revisi a fons aquesta secció de la web i s’ampliï
la informació disponible.
L'alcalde respon el següent:
La veritat és que l'apartat de la “segregació pas a pas” a la web de l'Ajuntament podria ser més
extens, de fet ho revisarem, però, fins a on? com?
Posem els noms de les persones?; i sempre correm el risc de deixar-nos a algú -no per mala fe- o
que algú pensi que no se l'ha inclòs amb el gran esforç que va fer “somiant intensament” amb la
segregació, però sense fer res per a aconseguir-la.
Seria bo que ens remuntéssim al principi de tot? i posem també els noms de les persones, de
totes aquelles que van vendre el poble? i de les que hi van col·laborar? I perquè ho van fer? i què
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van guanyar amb això?. Perquè suposo que no es creu vostè allò de la “fusión voluntaria del
término municipal de la Canonja con su limítrofe el de Tarragona”.
2.- Atès que en aquest Ple no s’han presentat les bases reguladores dels ajuts per
urgències socials, segons sembla per motius de calendari i terminis de revisió pels serveis
tècnics de l’Ajuntament, demanem que un cop revisades i exposades en Comissió
Informativa Extraordinària, es convoqui un Ple Extraordinari per aprovar-les. Creiem que no
podem demorar-ho fins al Ple de finals de maig, ja que es tracten d’ajudes de caràcter
urgent i això requereix urgència també per part nostra. Lògicament demanem també que els
regidors que cobrem per règim d’assistències, renunciéssim a rebre les indemnitzacions
per aquesta Comissió i Ple de caràcter extraordinari.
L'alcalde respon el següent:
L'aprovació de les bases reguladores dels ajuts per urgències socials es farà quan sigui possible,
quan ho hagin mirat els tècnics i quan ho també els polítics, que va ser com vam quedar, i així es
farà.
Però de totes formes no es preocupi, si hi ha alguna situació d'urgència que s'hagi de resoldre,
aquest Ajuntament i els seus Serveis Socials actuen amb diligència.
El que farem en un futur és aprovar unes bases reguladores, però fins ara s'han fet les coses
bastant bé, atenent a les persones que ho han necessitat.
Per altre banda és lloable la seva petició de no cobrar per un hipotètic ple extraordinari, gràcies.
14.3.- Precs i preguntes del grup municipal del CIU.
1.-En relació a la via pública i obra pública: el deteriorament d’alguns carrers de vianants
com Sant Sebastià, plaça de la O i Ravaleta, que no fa molts anys que estan fets.
Respon l'alcalde.
El que està deteriorat es va reparant. La Ravaleta va ser el primer carrer que es va fer. Les rigoles
són de formigó i com que no van donar resultat totes les altres ja són de granet i han anat molt
millor.
2.- La falta de vorera al carrer que hi ha entre el poliesportiu i la plaça d’Ernest Lluch, on
està molt ben senyalitzat l’aparcament dels cotxes a tots dos costats però els vianants han
d’anar per la calçada.
Respon l'alcalde.
Al carrer A. (aquest és el nom amb el que es grafia) aquest carrer no està senyalitzat l'aparcament
dels cotxes, el que està senyalitzat és l'espai de les parades pel mercat setmanal dels dilluns.
3.- Els bars i cafeteries Carrasco i Formiguera: les taules i cadires que hi ha a la vorera
ocupen molt espai, la gent fuma i es posa al mig a xerrar, impedeix el pas dels vianants i a
més t’empasses tot el fum. (caldria demanar més civisme i col·laboració dels que tenen els
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bars, ells en treuen un benefici i els vianants un perjudici).
Respon l'alcalde.
Molt bé, els hi farem saber aquesta recomanació als propietaris dels bars i els demanarem més
civisme i col·laboració.
4.- Medi Ambient: Demanem una solució per les colònies de gats d’alguns punts del poble.
(pàrquing Bisbe Borràs)
Respon l'alcalde.
Les colònies de gats a la Canonja eren una problemàtica, però des de la creació de l'associació
que es diu “Amigats la Canonja”, les colònies de gats s'han vist bastant reduïdes. Aquesta
associació es dedica a controlar les colònies de gats del poble (esterilitzant, alimentant de forma
controlada i si els gats són sociables, els donen en adopció). Dita associació té controlades totes
les colònies menys la de Bisbe Borràs, que, tot i l'esforç, encara hi ha gent que segueix
alimentant-los de forma incontrolada i no permet que membres de l'associació puguin agafar els
gats per poder esterilitzar-los. És per això que han decidit eliminar la colònia, treient a tots els
gats, però això vol dir trobar un lloc on es puguin quedar, i això no està sent tasca fàcil.
Des de l'Ajuntament, intentarem donar suport a aquesta i altres associacions que lluitin pel
benestar dels animals, i evitar, fins que no sigui del tot imprescindible, l'ús del servei de recollida
d'animals abandonats.
5.- També volem saber com s’ha tractat el tema de la processionària, si s’ha fumigat. Si es
busquen mètodes ecològics en la prevenció de plagues.
Respon l'alcalde.
Al mes de novembre es va fer un tractament preventiu a tots els pins de la Canonja, amb mètodes
ecològics, es clar.
Al mes de febrer, ens vàreu demanar que féssim un tractament a uns pins d'una finca particular
del carrer Sant Isidre, en aquest cas, quan l'eruga ja és adulta es fa amb un insecticida autoritzat
per parcs i jardins.
6.- Mesures que cal prendre per altres plagues com el mosquit tigre per aquesta temporada
2016.
Respon l'alcalde.
Es fan, i es faran, tractaments larvicides a embornals als mesos d'abril, juny i agost.
7.- El tema de plantar més arbres en els espais i places de la Canonja. Moltes persones ho
continuen reivindicant, i arbres que facin ombra no només de decoració, tots sabem que
quan arriba l’estiu a les hores de sol fort la gent que passeja o va al parc amb la canalla
busca una bona ombra. Menys ciment i més verd a les places i carrers.
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Respon l'alcalde.
José Ramón que quieres que te diga..... en diferentes ocasiones se ha dado cumplida respuesta a
vuestro grupo sobre esta cuestión.
Una vez más, no plantaremos árboles en las aceras cuyas medidas no tengan como mínimo 2,5 a
3 metros de ancho. Y por cada árbol que quitamos, plantaremos 10.
8.- Festes: En referència al carnaval van haver-hi queixes sobre la manera de puntuar pel
concurs, es podria estudiar algun mètode de votació popular mitjançant les noves
tecnologies?
Respon el Sr. Francisco Roca.
En primer lloc, respondre que any rere any es canvien les formules per realitzar les votacions i les
maneres de puntuar, evidentment ho fan els que estan escollits per aquests canvis, que no son
altres que les pròpies comparses. Hi ha una comissió per aquesta tasca (la comissió de carnaval),
que està formada per 6 representants escollits d’entre les sis comparses guanyadores, una per
cada comparsa, més el president de la comissió que és el regidor de festes i dues persones
escollides pel propi regidor, per aportar i col·laborar en les diferents tasques. Són els sis membres,
representants de les colles, els que preparen i canvien, si s’escau, les bases de les votacions. Per
altra banda el jurat es compon d’un membre de cada comparsa que participa a la rua, decidit així
perque cada comparsa tingui el seu representant i evitar possibles malentesos, evidentment sense
massa sort, però com he dit abans passa any rere any, tot i sent ells mateixos els que proposen i
voten les normes i decideixen el jurat, com i què votar.
Per altra banda vull recordar que ni els dos representants escollits pel regidor ni el propi regidor
tenen vot durant la desfilada, una mesura que vàrem prendre des de la pròpia regidoria per evitar
malentesos, que mai han existit.
Vull fer un incís al respecte i és que som dels primers ajuntaments en aprovar en un ple les bases
d’una rua de carnaval, per complir al màxim amb la normativa vigent, és allí on s’explica les
tasques de la comissió i del jurat. Unes bases que també vull recordar es van aprovar per
unanimitat del Ple.
Responent a la pregunta, si es podria buscar una alternativa popular a les votacions per mitjans de
les noves tecnologies, evidentment crec que es podria, sempre i quan la comissió de carnaval així
ho decidís, que com he dit abans és la que té la potestat de poder-ho presentar per al seu debat i
posterior aprovació de tota la comissió. Canviaria això tot el aldarull que acompanya al carnaval?
Doncs sincerament crec que no, a banda de no poder donar els premis el dia de la Rua, es clar, i
no es podria assegurar que fos més imparcial, ja que lògicament qui tingui més nombre de
representants a la comparsa podria exercir més nombre de vots, premiant així més la quantitat i
no la qualitat, precisament del que es queixen cada any.
Per últim, la transparència a l´hora del recompte és absoluta. Tothom pot veure els punts i que els
seus vots estan reflectits en les diferents comparses, quedant tots assabentats i conformes firmant
l’acta de l’escrutini que redacta i en dóna fe l’administratiu del Patronat de Cultura. Ara, després és
diferent el que la gent pot arribar a dir a les diferents xarxes socials, bé per desconeixement o
simplement per descontent, però, sincerament crec que això continuarà formant part de la rua de
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carnaval, malauradament és clar.
9.- La licitació de contractes públics. Demanem tenir més informació, no entenem com
sempre treballen les mateixes empreses per l’Ajuntament.
Respon l'alcalde.
José Ramón ¿qué insinúas?
Segons determina la Llei 3/2011, existeixen diverses formes d'adjudicació dels contractes. El
supòsit d'adjudicació directa té una limitació de 50.000 € en obres i de 18.000 € en contractes de
subministraments, serveis o privats. Després està el procediment negociat, on s'han de convidar a
tres empreses com a mínim, amb una limitació de 200.000 € en obres i de 60.000 en
subministraments, serveis o privats. El procediment obert és a partir d'aquests imports i pot
presentar-se qualsevol empresa.
L'Ajuntament aplica unes altres limitacions. En els supòsits d'adjudicació directa la limitació és de
4.000 € en obres, de 3.000 € en serveis i de 18.000 en privats. Per aquest supòsits es demanen
diversos pressupostos. Els procediments negociats i oberts es mantenen els imports de la Llei.
Seguidament l'alcalde fa referència a les últimes obres adjudicades per l'Ajuntament, amb els
imports de licitació, els d'adjudicació, les diverses empreses presentades i els adjudicataris. Entre
d'altres, fa esment a l'arranjament de la zona verda i vorera davant de correus, els marges del
Camí Vell de Reus, el Parc de l'Avinguda Carrasco i Formiguera, la remodelació del pati del
Castell... entre d'altres.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores i vint minuts, d'ordre del Sr. Alcalde
s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari accidental, en dono fe.
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