ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017.

A la Canonja, essent les 19 hores i 35 minuts del dia 30 de novembre de 2017, 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. Salvador Ferré Budesca, alcalde actal.
Regidors:
Sra. Francisca Márquez Sola, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, del grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, del grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, del grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, del grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, del grup municipal del PSC.
Sra. Marina Clavero Lozano, del grup municipal del PSC.
Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretari
Sr. Josep Maria Sabaté Vidal.
Interventor
Sr. Josep Rofes Llorens.
No assistents i/o excusats
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
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 extraordinària de
data 23 de novembre de 2017, que acompanyava a la convocatòria.
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2.- Despatx oficial.
Per l’Alcaldia es dóna compte del Despatx Oficial que hi ha hagut des de la sessió anterior i que a
continuació es relaciona:
Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 7468, de 5 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre aprovacions definitives de les
bases reguladores de la concessió de subvencions.
-

-

-

De la concessió de subvencions per la despesa de llibres i material escolar per als nens i
nenes inscrits en Llars d’infants, per als estudis d’Educació Infantil (EI), Educació Primària
(EP), Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat; de la concessió de premis per a estudiants de 2n de Batxillerat
amb millor puntuació en l’expedient acadèmic i de la concessió d’ajuts per a estudis universitaris, curs 2017-2018.
De la concessió d’ajuts per despeses bàsiques de la llar (taxa recollida d’escombraries),
exercici 2017.
De la concessió d’ajuts d’urgència social, exercici 2018.
De la concessió de subvencions de suport a l’activitat comercial i empresarial, destinades a
la implantació d’establiments comercials a la Canonja, en l’àmbit de les claus urbanístiques
R1, R2 i R4a, pel període 1 de gener de desembre de 2018.

•

Núm. 7472, de 11 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació inicial de la
modificació de l’Ordenança número 12, reguladora dels preus públics.

•

Núm. 7491, de 9 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva del
projecte de millora del clavegueram municipal des del Camí Vell de Reus fins a la connexió de
la Riera de la Boella.

•

Núm. 7493, de 13 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació inicial del
Reglament del cementiri.

•

Núm. 7495, de 15 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació de les bases
de la convocatòria del concurs d’idees per a la rehabilitació i ampliació de l’Orfeó Canongí.

•

Núm. 7501, de 22 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre la publicació de les
bases de selecció, per concurs oposició, per a la provisió temporal d’una plaça d’auxiliar de
biblioteca.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 194, de 6 d’octubre de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de l’expedient núm. 5/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost vigent.

•

Núm. 196, de 10 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de la modificació de l’Ordenança número 12 reguladora dels preus públics.
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•

Núm. 196, de 10 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
provisional de la modificació de les següents ordenances fiscals municipals:
-

Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Ordenança fiscal número 7, reguladora dels drets i taxes per timbre municipal.
Ordenança fiscal número 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic.
Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació
d’escombraries.
Ordenança fiscal número 16, reguladora de les taxes per immobilització, desplaçament i
custòdia de vehicles.

•

Núm. 200, de 17 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de la
convocatòria per a la concessió de subvencions, dirigides a persones jubilades o pensionistes,
perceptores de prestacions baixes, per fer efectives despeses bàsiques de la llar, exercici 2017
(castellà).

•

Núm. 200, de 17 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de la
convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a l’activitat comercial i empresarial,
destinades a la implantació d’establiments comercials a la Canonja, en l’àmbit de les claus
urbanístiques R1, R2 i R4a, exercici 2018 (castellà).

•

Núm. 200, de 17 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de la
convocatòria per a la concessió de subvencions individuals per despeses de llibre i material
escolar per als nens i nenes inscrits en llars d’infants, per als estudis d’educació infantil (EI),
educació primària (EP), cicle formatiu grau mig, cicle formatiu grau superior, educació
secundaria obligatòria (ESO) i batxillerat; de la concessió de premis per a estudiants de 2n de
batxillerat amb millor puntuació en l’expedient acadèmic i de la concessió d’ajuts per a estudis
universitaris (castellà).

•

Núm. 200, de 17 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de la
convocatòria per a la concessió d’ajudes d’urgència social, exercici 2018 (castellà).

•

Núm. 201, de 18 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de l’expedient núm. 7/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor.

•

Núm. 207, de 26 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació de
l’establiment d’un preu públic amb import de 8 €, per l’activitat de caminada popular amb
paellada.

•

Núm. 207, de 26 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de les bases reguladores per a la concessió de les subvencions següents:
-

Subvencions destinades a l’arranjament i pintura de les façanes del nucli antic de la
Canonja, 4aFase, quinquenni 2018-2022.
Subvencions als esportistes empadronats al municipi de la Canonja, exercici 2018.
Subvencions destinades als comerciants, industrials i professionals de la Canonja
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que s’acullin a la normalització lingüística dels rètols de la façana del seu
establiment, període 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2022.
•

Núm. 212, de 3 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
del Plec de clàusules jurídiques, tècniques, econòmiques i administratives que han de regir
l’execució del contracte de serveis de prestacions professionals per a la regidoria de Joventut
de l’Ajuntament de la Canonja, per un import de 65.000€, IVA exclòs (2 anys de contracte).

•

Núm. 215, de 8 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva del projecte de millora del clavegueram municipal des del Camí Vell de Reus fins a la
connexió amb la Riera de la Boella.

•

Núm. 218, de 13 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
de les bases de selecció, per concurs oposició, per a la provisió temporal d’una plaça d’auxiliar
de biblioteca de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de la Canonja.

•

Núm. 218, de 13 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la delegació
en el primer tinent d’alcalde, Sr. Salvador Ferré Budesca, les atribucions de l’Alcaldia a partir del
10 d’octubre de 2017 (inclòs) i fins l’alta mèdica de l’alcalde.

•

Núm. 218, de 13 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
inicial del Reglament del cementiri municipal.

•

Núm. 222, de 17 de novembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
de les bases que regiran l’organització del concurs d’idees amb intervenció de jurat per a la
redacció del projecte de rehabilitació i ampliació de l’Orfeó Canongí.

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 als mesos d’octubre i novembre de 2017.

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 assabentats de les delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldia. A la vista
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de la proposta que realitza l’alcalde actal en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat, acorda el següent:
“Vist el que disposa l'article 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals pel que fa a la substitució de l'Alcalde per part dels regidors en la totalitat de les
seves funcions i per ordre al seu nomenament en els casos d'absència, malaltia o impediment que
impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions.
Vist que, per resolució d'aquesta alcaldia de data 9 d’octubre de 2017, es va delegar en el primer
tinent d'alcalde, Sr. Salvador Ferré Budesca, les atribucions de l'Alcaldia a partir del 10 d’octubre de
2017 (inclòs) i fins l’alta mèdica de l’alcalde.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Restar assabentats de la resolució de l'alcaldia de data 9 d’octubre de 2017, en els termes que
s'indiquen a la part expositiva del present acord”.
3.4.- Proposta d’aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució d’un equipament d’usos
polivalents a la Rambla 15 d’abril. A la vista de la proposta que realitza l’alcalde actal en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vist el Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’un edifici d’usos polivalents a la Rambla 15
d’abril, redactat per l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import
global de 1.168.389,67€ (IVA exclòs del preu).
Considerant el que disposen els articles 36 i 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, pel que fa a la tramitació de l'aprovació de projectes
d'obra.
Atès que la intervenció municipal ha informat que l'import dels recursos ordinaris del pressupost
d'aquest Ajuntament ascendeix a 11.100.000€, i el 10% dels recursos ordinaris ascendeix a
1.110.000€.
Considerant el que disposa l’article 121 i la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
públic, sobre les competències del Ple per l’aprovació de projectes d’obra que superin el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.
En conseqüència, la Junta de Govern Local, en ús de la delegació de competències efectuada per
Decret de l'Alcaldia de data 22 de juny 2015, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’un edifici d’usos
polivalents a la Rambla 15 d’abril, redactat per l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del
qual ascendeix a un import global de 1.168.389,67€ (IVA exclòs del preu).
Segon.- Que s’exposi al públic, per termini reglamentari de trenta dies, segons disposa l’article 37.1
del Decret 179/1995, de 15 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, als efectes de reclamacions i al·legacions”.
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3.5.- Proposta d'acord relativa a les tarifes de subministrament d'aigua i clavegueram per a
l'exercici 2018.
Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu
del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual manifesta que el seu grup votarà en
contra de la proposta com altres anys. Valora positivament els blocs socials però no està d’acord
amb el funcionament d’EMATSA, i tampoc en el fet que l’Ajuntament de la Canonja no tingui
capacitat de decisió. A més, considera que la tarifa de l’aigua hauria de ser una taxa.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l’alcalde actal en relació a aquest punt de l'Ordre
del Dia, el Ple, amb els vots favorables dels membres del grups municipals del Partit dels Socialistes
de Catalunya (9), del Partit Demòcrata PDCAT-CIU (1) i del Partit Popular (1), i el vot contrari del
membre de la Candidatura d’Unitat Popular (1), acorda el següent:
“El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), en sessió
de data 26 de setembre de 2017, va acordar aprovar les noves tarifes de l'aigua i clavegueram per
l'any 2018.
Pel que fa a les tarifes de clavegueram, es produeix un increment percentual del 4%, i respecte de
l'aigua, s'augmenta la tarifa mitjana en un 1,24 %. El detall de les tarifes aprovades hi figura a
l’expedient en tràmit.
Atès que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 29 d'octubre de
2012, va aprovar la constitució de la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès
entre l’Ajuntament de la Canonja i l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb l’objecte i les finalitats
que es defineixen en el conveni fundacional que s’aprova de forma simultània i els estatuts que
formen part del mateix conveni.
Vist que en data 24 de gener de 2013, l'Ajuntament de la Canonja i l'Ajuntament de Tarragona van
signar el conveni fundacional de la Comunitat de Municipis de Serveis d'Aigua del Tarragonès, a
l’empara d’allò que preveuen els articles 123 a 132 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que segons disposa l'article 10, apartat d) dels estatuts que formen part del conveni, és
competència del Consell de la Comunitat de Municipis de Serveis d'Aigua del Tarragonès emetre
l'informe preceptiu relatiu a les tarifes del servei de subministrament d'aigua i de clavegueram
aplicables a tots els municipis agrupats.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Informar favorablement les tarifes de subministrament d'aigua, per a l'exercici 2018, segons
es determina a l'acord del Consell d'Administració d'EMATSA, de data 26 de setembre de 2017, que
són les següents:
Quota fixa servei:
- Domèstics C i menors
- Domèstics D i majors
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€/bimestre
10,9400 €
20,8400 €

- Ús industrial, comercial i altres usos fins a 13 mm
- Us industrial, comercial i altres usos a partir de 13 mm

21,3000 €
35,3000 €

- Municipals fins a 13 mm
- Municipals a partir de 13 mm

24,3000 €
35,8000 €

- Contra incendis

35,8000 €

Consums
Ús domèstic:
- B1: de 0 a 10 m3/bimestre
- B2: d'11 a 29 m3/bimestre
- B3: >29 m3/bimestre
- B2 social: d'11 a 29 m3/bimestre

€/m3
0,3500 €
0,5560 €
2,3360 €
0,3500 €

Ús industrial, comercial i altres usos

2,1000 €

Ús municipal

0,7900 €

En les famílies nombroses el tercer bloc s'inicia en:
Núm. membres
5
6
7
8

Inici B3
38 m3
46 m3
54 m3
62 m3

Fons social per a l’exercici 2018: 5.000 €.
Segon.- Informar favorablement les tarifes de clavegueram, per a l'exercici 2016, segons es
determina a l'acord del Consell d'Administració d'EMATSA, de data 26 de setembre de 2017, que
són les següents:
Concepte

Preu

Ús domèstic
Ús comercial, industrial i altres usos
Domèstic amb la característica de família nombrosa,
a partir de 38 m3

0,2167 €/m3
0,6610 €/m3
0,1084 €/m3

Tercer.- Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Tarragona, a EMATSA i a la Comunitat de
Municipis de Serveis d'Aigua del Tarragonès, pel seu coneixement i efectes corresponents”.
3.6.- Proposta d’aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de
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subvencions destinades a l’arranjament i pintura de les façanes del nucli antic de la Canonja,
4a Fase, quinquenni 2018-2022. A la vista de la proposta que realitza l’alcalde actal en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“El Ple de l’Ajuntament de la Canonja, en sessió ordinària celebrada en data 5 d’octubre de 2017, va
aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions
destinades a l’arranjament i pintura de les façanes del nucli antic de la Canonja, 4a Fase, quinquenni
2018-2022.
L’aprovació inicial de les dites bases es va publicar al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm.
207, de 26 d’octubre de 2017, per tal que en el termini de vint dies, és a dir, fins al dia 24 de novembre
de 2017, les persones interessades poguessin presentar al·legacions i, en el supòsit de no presentar-se,
quedarien definitivament aprovades.
Aquesta alcaldia considera necessari realitzar una modificació en les bases reguladores i afegir als
carrers inclosos en la dita convocatòria els següents carrers: Masricart, Raval, Marina, Avinguda de la
Florida, Antoni Brosa i Plaça Mestre Gols. En conseqüència, es consideraran inclosos els següents
carrers del nucli antic, els edificis que estiguin, al seu torn, a la clau R1 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de la Canonja: Versalles, la Font, Bisbe Borràs, Sant Sebastià, Ravaleta, Nou, Major
de Masricart, plaça de la O, plaça del Castell, Masricart, Raval, Marina, Avinguda de la Florida, Antoni
Brosa i Plaça Mestre Gols.
Vist que la nova redacció de les bases figura a l'expedient en tràmit i ha estat examinada pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació l'activitat de foment i
promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del text legal pel que fa a l'aprovació
de les Bases per a l'atorgament de subvencions.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a
l’arranjament i pintura de les façanes del nucli antic de la Canonja, 4a Fase, quinquenni 2018-2022, les
quals es troben a l'expedient en tràmit, i es donen per reproduïdes íntegrament.
Segon.- Publicar-les íntegrament en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis
de la Corporació, i tramitar la corresponent ressenya de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Un cop publicada l’aprovació definitiva de les bases, que la intervenció subministri a la Base de
Dades Nacional de Subvencions la documentació necessària per a procedir a la publicació de l’extracte
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona”.

3.7.- Proposta d’adaptació del règim retributiu dels membres corporatius, a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat 2017.
Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu
del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual manifesta que el seu grup votarà en
contra de la proposta, de la mateixa manera que va fer en el moment de l’aprovació del salari de
l’alcalde, i pels mateixos motius.
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Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l’alcalde actal en relació a aquest punt de l'Ordre
del Dia, el Ple, amb els vots favorables dels membres del grups municipals del Partit dels Socialistes
de Catalunya (9) i del Partit Popular (1), l’abstenció de la membre del grup municipal del Partit
Demòcrata PDCAT-CIU (1) i el vot contrari del membre de la Candidatura d’Unitat Popular (1),
acorda el següent:
“De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres
de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que
estableixi el ple de la corporació.
Mitjançant acord plenari de data 30 de juliol de 2015 es van establir les quantitats a percebre pels
membres corporatius pels conceptes de dedicació exclusiva, dedicació parcial i assistències i
indemnitzacions.
Considerant que la Disposició addicional 32ª de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’exercici 2017, ha actualitzat els imports previstos a l’article 75 bis de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, segons la redacció donada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, fixant el
límit retributiu en municipis amb població entre 5.001 i 10.000 habitants, en un total de 45.905 €.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Modificar l’import a percebre per l’alcalde i/o tinents d’alcalde en concepte de dedicació
exclusiva aprovat per acord plenari de data 30 de juliol de 2015, fixant-lo en un import anual brut de
45.905 €, de conformitat amb l’actualització prevista a la Disposició addicional 32ª de la Llei 3/2017,
de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat.
Segon.- Aprovar l’aplicació immediata de futures modificacions dels límits retributius de l’apartat
precedent, quan siguin fixats per normes amb rang de llei”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposa d’aprovació inicial de la modificació de crèdits número 8 del pressupost municipal
vigent.
Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula l’interventor municipal que
manifesta que s’ha incorporat a la modificació de crèdits una partida per l’arranjament dels danys
que s’han produït a la zona esportiva, en un mur de contenció.
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, per unanimitat, acorda el següent:
“Vist l’informe emès per l’interventor municipal, relatiu 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.
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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. 8/2017 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.920.62400

Proposta de
consignació

Denominació
Adquisició vehicles protecció Civil, guàrdia municipal i
serveis Públics.

TOTAL

14.000,00
14.000,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.342.22702
01.342.63207
01.323.62208
01.342.21000

Denominació
Contracte empreses serveis
Reforma bar i accés piscines
poliesportiu.
Proj. reforma cuina Escola la
Canonja
Conservació i manteniment
instal·lacions esportives
TOTAL

Consignació
Proposta
abans de la
d’increment
modificació
180.000,00
57.000,00

Consignació
definitiva
237.000,00

90.000,00

80.000,00

170.000,00

93.000,00

68.000,00

161.000,00

12.000,00

14.000,00

26.000,00

375.000,00

219.000,00

594.000,00

RESUM:
14.000,00 €
219.000,00 €
233.000,00 €

HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL
FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Transferències de crèdit
Aplicació
pressupostària
01.1601.60905

Denominació

Sanejament aigües
residuals de la Canonja

TOTAL
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Consignació
abans de la
modificació

Proposta de
baixa

1.048.000,00
1.048.000,00

233.000,00
233.000,00

Consignació
definitiva

817.000,00
817.000,00

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2016
El romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) disponible importa 6.260.550,33 €. Als
efectes d’evitar incidències en la tresoreria municipal, es recomana des de l’ Intervenció que, tot i
disposar d’un Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat que importa 6.260.990,22 €,
es garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a -1.753.356,59 €.
RTDG disponible utilitzable pendent abans de la modificació: 134.433,63 €
Aplicació
pressupostàri
87000 a

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
0,00 €

RTDG disponible pendent després de la modificació: 134.433,63 €
RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Total

0,00 €
233.000,00 €
233.000,00 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2017.
Tercer- Modificar les bases d'execució del pressupost a la disposició addicional primera que
correspon a les retribucions a percebre pels regidors municipals, amb el següent detall:
“Les retribucions a percebre pels regidors municipals, per dedicacions exclusives i parcials, així com
les indemnitzacions, són les establertes a l’acord plenari de data 30 de juny de 2015 i de data de 30
de novembre de 2017:
1- Dedicació exclusiva i parcial.
A.-) Es fixen, en concepte de dedicació exclusiva, les següents retribucions anuals brutes:
-Alcalde i Tinents d’Alcalde: 45.905 €.
-Regidors amb responsabilitat de govern: 40.000 €.
-Regidors sense responsabilitat de govern: no es contemplen.
S’aplicaran de forma immediata les futures modificacions del límits retributius que siguin aprovades
per normes amb rang de llei.
(....)”
Quart- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
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Cinquè- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat”.
4.2.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2018.
Pren la paraula el Sr. Salvador Ferré Budesca, alcalde actal, per fer un resum del document del
pressupost municipal:
“Avui presentem, per la seva aprovació en aquest ple, el projecte de pressupostos municipals per al
proper any 2018.
Un pressupost que ascendeix a 13.307.150 euros i presenta en relació a l’anterior de 2017 un
decreixement del 1.32 %, i que compleix amb totes les premisses d’estabilitat pressupostària i regla
de la despesa en la seva aprovació inicial.
Amb uns ingressos previstos, sense incrementar la pressió fiscal a les famílies, que s’han establert
amb criteris de prudència i racionalitat i en base a la liquidació pressupostària de 2016 i l’avançament
de liquidació de 2017.
Pel que fa al pressupost de despeses cal remarcar l’augment del capítol primer per donar
compliment a l’increment salarial pel personal de les administracions públiques.
Pel que fa a la despesa corrent, capítol segon, s’ha seguit el criteri de continuïtat respecte al 2017
fent els ajustos corresponents en funció de com a anat l’execució durant l’any i afegint la incorporació
d’algunes aplicacions noves, destacant l’increment de 25.000 € en la Conservació i manteniment
d’edificis educacionals.
No es produeix cap canvi significatiu al capítol tercer de despeses financeres.
El capítol quart de transferències corrents, importa 4.796.500 euros, una part important, 4.140.000,
van destinats a donar compliment als acords econòmics de repartiment d’impostos del sector químic,
derivats de procés de segregació de Tarragona i el pagament dels serveis prestats per transport
públic i eliminació de residus urbans, i la resta contempla els ajuts i subvencions a entitats i
particulars, on cal destacar l’increment dels recursos destinats a subvencions a entitats
educacionals en 40.000 € per garantir el finançament necessari per al funcionament de la Llar
d’infants.
El capítol cinquè s’ha consignat un fons de contingència de 90.500 € on s’inclou la previsió
d’augment salarial del personal que es pugui produir durant l’exercici.
Torna a ser important el capítol sisè d’inversions amb 3.428.900 €, on a part de les inversions
habituals en equipaments infraestructurals de l’administració i dels diferents serveis (mobiliari,
maquinària, equips i aplicacions informàtiques, etc.) i d’obres a la via pública urbana i rural
(pavimentació, enllumenat, voreres, millora de camins i espais verds, etc) el pressupost contempla
també com actuacions rellevants, les següents:
-

Pavimentació de la Rambla 15 d’abril
Projecte de renovació inici Carrer Marina
Projecte de renovació del Carrer Ponent

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

- Projecte de millora del Carrer Marian Fonts (Davant Correus)
- Projecte de rehabilitació de l’edifici de l’Orfeó Canongí
- Reforma Centre Cívic
- Segona fase del Museu del Mamut
- Projecte de Poliesportiu lleuger
- Millora de rotondes accés al nucli urbà
- Parc agility per a gossos
- Radars pedagògics a l’entrada del nucli urbà
- Compra de finques per a la futura ampliació del cementiri.
També s’inclouen 200.000 € per inversions per a que la ciutadania pugui decidir en el projecte de
pressupostos participatius que ja vam iniciar l’exercici anterior.
Pel que fa al Capítol setè de transferències de capital no s’ha consignat cap import, com tampoc
s’ha fet al Capítol novè (passius financers) al no estar l’ajuntament endeutat, el deute viu és de zero
euros, i no haver de fer front a cap amortització de crèdit.
Finalment al Capítol vuitè (actius financers) s’han consignat 60.000 € per fer front a les sol·licituds
d’avançament de nòmina dels treballadors municipals.
Presentem un pressupost que no fa més que reflectir el nostre full de ruta per aquest proper 2018
que en no té altre objectiu que continuar el camí començat a l’inici de mandat d’acord amb el
programa electoral amb el que ens vàrem presentar fa dos anys, amb l'objectiu clar d'aprofundir en
3 premisses que són les tres potes en la que es basava el nostre compromís amb la ciutadania de
la Canonja:
-Inversió en la creació de les infraestructures necessàries per al present i el futur del nostre poble.
- Atenció a la ciutadania, de manera especial a les persones i famílies en situacions d’especial
atenció.
- Suport a les entitats i a les petites empreses.
Aquests són els tres pilars bàsics sobre els quals se sustenta el treball bàsic i del dia a dia de l’equip
de govern municipal.
En qualsevol cas, un pressupost equilibrat, un pressupost amb visió clara, de complir pla de mandat
i fins i tot anant molt més enllà. Un pressupost amb el que anar dotant al nostre municipi
d’infraestructures necessàries per donar el millors serveis a la ciutadania degut a les carències que
encara arrosseguem de la època de la nostra annexió a Tarragona. Un pressupost que pretén donar
cobertura i cohesió social, amb l'increment de les partides d'assistència al ciutadà i un pressupost
que dona contingut, força i validesa amb l'objectiu d’aconseguir una millor qualitat de vida per a tots
i totes el nostres veïns i veïnes”.
Seguidament, en torn d’explicació de vot, pren la paraula la Sra. Encarnación Quílez Valdelvira,
portaveu del grup municipal del Partit Popular, manifestant el següent:
“Estudiando estos presupuestos, una vez más se demuestra que nuestro municipio está preparado
y puede desarrollar sus competencias y prestar más y mejores servicios.
En la gestión local compartimos unos mismos intereses, por eso, vamos a apoyar un año más estos
presupuestos.

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

El objetivo final es la aportación de más bienestar a los habitantes de La Canonja, es nuestra
obligación, por tanto, velar para que los servicios sean de calidad, que se garantice la igualdad de
oportunidades, y el acceso de todos los habitantes, evitando así que haya ciudadanos de segunda
y de primera. Los municipios son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, los que
conocen mejor los problemas reales de la gente, por eso, sentimos que no exista una mayor
transferencia al Ayuntamiento de los recursos necesarios para poder implementar más políticas
sociales. Celebramos que se mantengan un año más la dotación de urgencia social, y
aprovechamos, también este momento para seguir apoyando la propuesta de un centro de día para
los más mayores.
Como administradores que son, les agradecemos todos los gestos realizados para el ejercicio de
transparencia. También, como administradores les rogamos que consideren rebajar las tasas e
impuestos a los habitantes de La Canonja en la medida que se vayan incorporando nuevos tributos
de empresas y vayan, también, disminuyendo la cantidad que se transfiere al Ayuntamiento de
Tarragona.
Ponemos especial interés y rogamos que las propuestas de los ciudadanos presentadas a los
presupuestos participativos de este año que termina y que no han sido seleccionadas, puedan ser
valoradas y estudiada su conveniencia para el municipio, con el fin de llevarlas a efecto en este
próximo año, así como las nuevas propuestas que se presenten, y lamentamos que no se haya
considerado un aumento en la asignación económica para esta participación ciudadana.
Para terminar, decir que consideramos el presupuesto equilibrado y coherente. En definitiva, el voto
de nuestro grupo es SÍ”.
Seguidament, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup
municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual manifesta que els pressupostos són idèntics
als de l’any passat, llevat del tema d’inversions, i que el vot del seu grup serà contrari. Comenta que
el seu grup ha fet propostes prou consistents els últims anys i que no s’han incorporat. Anuncia que
l’assemblea de la CUP estudiarà la confecció d’uns pressupostos alternatius, que es faran per
votació popular.
Seguidament, en torn d’explicació de vot, pren la paraula la Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup
municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU, que manifesta el següent:
“A la Canonja tenim la sort de ser un municipi que treballa amb un pressupost del voltant dels 13
milions d´euros, una quantitat que ens permet fer moltes coses i així queda plasmat.
Tot i amb això, hem trobat que els pressupostos tenen una desigualtat en les partides gens
satisfactòries per nosaltres. Ens agrada que a la Canonja s´inverteixi en infraestructures i actuacions
com el Centre d’Interpretació de la Boella, la remodelació de l´Orfeó, el nou Centre Cívic o millores
de pavimentació... però no quan es destina la major part del pressupost a aquest tipus d´actuacions.
Hi ha partides socials que són molt escasses, inexistents o simplement no s´han incrementat als
darrers anys. Hem de tenir clar, que els pressupostos son del poble i per al poble! Actualment, les
partides destinades a ajudes socials, estan única i exclusivament dirigides a famílies amb ingressos
molt reduïts... però què passa amb les famílies que, tot i no estar al llindar de la pobresa, tenen sous
estàndard, mitjans i que ningú té en compte? Aquest col·lectiu no es troba en la pobresa però també
els hi costa, en determinades ocasions, arribar a final de mes. Si més no, també respirarien millor
si part dels diners que recapta l´ajuntament es destinessin a ajudar-los. Aquest grup és l´etern
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oblidat als pressupostos canongins, i des del nostre partit no ens cansarem de reivindicar que els
diners han d´arribar a tothom!
Durant les reunions prèvies mantingudes amb l´equip de govern, els hem presentat un paquet de
canvis i propostes, però ja vam ser informats que no es tindrien en compte per aquests pressupostos,
tot i que quedaven oberts a poder-los treballar durant el proper any...
Ens agradaria deixar constància què volem i defensem des de el nostre partit i explicar que hi ha
partides considerem s´haurien d´excloure deguda a la seva dubtosa immediatesa, com per exemple:
•
•
•

Algunes partides destinades a la remodelació de paviment, valorades en 500.000€. Pot ser
executar la meitat i l´altra part deixar-ho per l´any vinent.
L´adquisició de finques per l´ampliació del cementiri: 58.000€, no es preveu necessari fins a
com mínim 7 anys vista.
Els 605.000€ pel Poliesportiu Lleuger. Donades les circumstàncies de la recent adquisició
de la nau de la Cooperativa, a la qual encara no s´ha determinat quin ús se li donarà, podríem
estudiar la viabilitat d´utilitzar-lo per festes i demés actes, en substitució de l’actual espai al
pavelló, i per tant demanem que es retiri dels pressupostos.

El sumatori total ascendeix a 770.000€. Des del Grup Municipal del PDeCAT a La Canonja trobem
que hi ha altres partides on caldria fer una inversió més forta i tenir més en compte, com per exemple:
•

•

Veiem que el cost del subministrament elèctric és força elevat, al còmput total dels pressupostos suposen vora uns 280.000€, demanem incorporar una partida per fer el canvi de
bombetes incandescents a bombetes led, tant a il·luminació pública com a la interior d´edificis públics. Seria interessant fer una forta inversió ara, que ens garanteixi una reducció del
consum elèctric als futurs pressupostos bastant considerable!
El desequilibri pressupostari entre les inversions destinades a infraestructures i les destinades a ajudes i serveis socials és massa desproporcionada. Es destinen només 127.000€ a
ajudes socials (incloent els 60.000 que paguem al Consell Comarcal per la part que ells
gestionen), 70.000€ d´inversió en foment de l´ocupació, i només 4.000€ en ajusts per lloguer
de vivendes. Aquests són els que més ens sorprenen, ja que s´arriben a destinar 48.200€ a
“actes protocol·laris” i només 4.000 a ajudes de lloguer, tenint en compte el greu problema
que hi ha a la Canonja amb els pisos de lloguer: pocs i cars.

Resumint: dels 3M € d´inversions reals, estem parlant que només es destinen uns 200.000€ a
ajudes socials directes als ciutadans de La Canonja... ens sembla completament insuficient.
S´hauria d´incrementar considerablement aquesta partida i així podríem ajudar a les famílies a
passar menys penúria en èpoques crítiques en que s´han de fer esforços econòmics importants
com ara: els rebuts de gas i llum durant l´època d´hivern, la compra total de llibres i material escolar
al setembre, la subvenció la quota de la Llar d´Infants, quota del lloguer de vivendes, o subvencions
totals de matrícules i equipacions per activitats extraescolars...
Es per això, que metre hi continuï havent aquesta desigualtat, i mentre les accions a dur a terme
per a solventar-ho es continuïn reduint a simples promeses de futur, el nostre vot serà en CONTRA”.
Pren la paraula el Sr. Salvador Ferré Budesca, alcalde actal, que agraeix el vot favorable del grup
municipal del Partit Popular, i manifesta que s’estudiarà si és possible la rebaixa de les taxes.
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Quant a l’explicació de vot del grup de la CUP, comenta que potser les propostes que han presentat
no encaixen amb la línia marcada per l’equip de govern, però que seguiran atentament si fan un
pressupost alternatiu per si es pot estudiar alguna aportació.
Quant a l’explicació de vot del grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU, manifesta que el
pressupost municipal no és de 13 milions d’euros sinó de 8. Comenta que hi ha ajudes socials per
llibres, nadons, que s’aporta diners a la llar d’infants... entre d’altres.
En referència als criteris de pavimentació de carrers, entén que s’està seguint la planificació feta
per l’equip de govern per aquesta legislatura. Manifesta que és molt necessari l’arranjament del
carrer Marina i que al carrer Ponent no hi ha plataforma, i que cal fer-la.
Quant al cementiri, entén que cal comprar els terrenys ara per poder aconseguir un bon preu, i
planificar acuradament l’ampliació.
Quant al poliesportiu lleuger, comenta que fer actes a l’edifici de la cooperativa és complicat, en tant
que està dividit en diverses naus, la més gran de 600 m2, que és la meitat del poliesportiu. Caldrà
concretar que es farà en aquesta instal·lació.
En relació al subministrament elèctric, comenta que l’ajuntament té molts edificis i les reformes i
ampliacions impliquen més consum.
Quant als actes protocol·laris, comenta que aquestes despeses no es corresponen amb sopars de
l’alcalde, sinó que són atencions a entitats com colles geganteres o castelleres, als patges dels reis
mags, a la gent que participa a la cavalcada, els trofeus del cross de sant Sebastià, els cistells de
nadal dels treballadors, les atencions que es fan per naixement de nadons...etc.
En referència als 3 milions d’euros destinats a inversions, fa constar que els ajuts socials no són
inversions.
En relació a la proposta que l’ajuntament subvencioni els subministraments elèctrics de la gent,
comenta que no hi ha cap ajuntament que ho faci. Entén que cal incorporar ajudes a la gent
gradualment amb els anys i que cal fer-ho segons nivell de renda, sobretot quan siguin ajudes
importants.
Seguidament pren la paraula la Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal Partit Demòcrata
PDCAT-CIU i comenta que no estan en contra de les despeses de protocol, però entén que hi ha
molta diferència entre aquestes partides i les que es preveuen, per exemple, per ajuts de lloguer.
També manifesta que els ajuts socials són insuficients i que potser seria millor comprar els llibres,
en comptes de subvencionar la seva compra.
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, amb els vots favorables dels membres del grups municipals del Partit dels
Socialistes de Catalunya (9) i del Partit Popular (1), i els vots contraris dels membres dels grups
municipals del Partit Demòcrata PDCAT-CIU (1) i de la Candidatura d’Unitat Popular (1), acorda el
següent:
“Vist el pressupost general de l'Ajuntament de la Canonja per al proper exercici de 2018, el detall
del qual és com segueix:
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Pressupost general d’ingressos:
Pressupost
Capítol

Denominació

General
9.435.800,00 €

Capítol I

Impostos directes

Capítol II

Impostos indirectes

205.000,00 €

Capítol III

Taxes i altres ingressos

869.050,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

1.394.700,00 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

112.000,00 €

Capítol VI

Alienació inversions reals

Capítol VII

Transferències de capital

0,00 €
100.000,00 €

Capítol VIII

Actius financers

Capítol IX

Passius financers

60.000,00 €
1.130.600,00 €
TOTAL

13.307.150,00 €

Pressupost general de despeses:
Pressupost
Capítol

Denominació

Capítol I

Remuneracions de personal

General
2.116.050,00 €

Capítol II

Béns corrents i serveis

2.804.950,00 €

Capítol III

Despeses financeres

Capítol IV

Transferències corrents

Capítol V

Fons de Contingència

Capítol VI

Inversions reals

Capítol VII

Transferències de capital

Capítol VIII Actius financers
Capítol IX

Passius financers

8.000,00 €
4.798.750,00 €
90.500,00 €
3.428.900,00 €
0,00 €
60.000,00 €
0,00 €
TOTALS 13.307.150,00 €

Considerant que l'article 6 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, determina que s'integraran en
el pressupost de l'Ajuntament els dels seus òrgans desconcentrats sense personalitat jurídica pròpia.
Vist el pressupost per a l'exercici 2018, traslladat per la presidència del Patronat de cultura del
Castell de Masricart, òrgan desconcentrat constituït a l'empara de l'establert als articles 192 i
següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, el qual consta en
l’orgànica 02 del pressupost d’ingressos i despeses de la corporació.
Vist el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
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financera, pendent de desenvolupament reglamentari.
Vista la documentació que s’acompanya, el pressupost general de l'Ajuntament la Canonja compleix
el sostre de la despesa no financera, d’acord amb el límit establert de l’2,4% i coherent amb l’objectiu
d’estabilitat.
Vista també la plantilla i la relació valorada de llocs de treball d'aquesta entitat confeccionada de
conformitat a l'establert a l'article 283 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, la qual resulta com segueix:
PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIS DE CARRERA
Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

SECRETARI D'HABILITACIÓ NACIONAL
1 (vacant, coberta en règim d’acumulació)
A1
Habilitació nacional
Secretaria
Secretari d'habilitació nacional Entrada

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

INTERVENTOR D'HABILITACIÓ NACIONAL
1 (vacant, coberta en règim d’acumulació)
A1
Habilitació nacional
Intervenció-tresoreria
Interventor d'habilitació nacional Entrada

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TRESORER D'HABILITACIÓ NACIONAL
1 (vacant)
A1
Habilitació nacional
Intervenció tresoreria
Tresorer d'habilitació nacional

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
1
A1 (coberta definitivament)
Administració General
Tècnica
Tècnic d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ARQUITECTE MUNICIPAL
1 (coberta interinament)
A1
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial
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Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL
1 (coberta interinament)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC MIG ADMINISTRATIU URBANISME
1 (coberta interinament)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ADMINISTRATIU D' ADMINISTRACIÓ GENERAL
2 (cobertes interinament)
C1
Administració General
Administratiu
Administratiu d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME
1 (coberta interinament)
C2
Administració General
Auxiliar
Auxiliar d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

AUXILIAR ADMINISTRACIÓ GENERAL - secretaria
1 (a temps parcial, vacant)
C2
Administració General
Auxiliar
Auxiliar d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

Cap de Seguretat
1 (coberta definitivament)
AP
Administració especial
AP
AP d’Administració especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:

Vigilants municipals
8 (7 cobertes interinament, 1 vacant)
AP
Administració especial
AP
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Classe i categoria:

Administratiu d’Administració General

PERSONAL LABORAL FIXE
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL MUNICIPAL (½ JORNADA)
ASSISTENT SOCIAL
EDUCADORA DE CARRER
MESTRE D'ADULTS
OFICIAL ADM. Patronat de Cultura
OFICIAL ADM. Responsable d’intervenció i tresoreria
OFICIAL ADM. Cap de la Brigada
OFICIAL D'INFORMATICA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU – COORDINADOR OMAC
AUXILIAR ADMINISTRATIU – COORDINADOR INT-REC
AUXILIAR ADMINISTRATIU SERV. SOCIALS (TEMPS PARCIAL)
AUX. BIBLIOTECA
AUXILIAR ADMINISTRATIU ARXIU (½ JORNADA)
OFICIAL PRIMERA
PEONS BRIGADA OBRES
NETEJADORES
CONSERGE ESCOLA
CONSERGE POLIESPORTIU
CONSERGE PATRONAT
PROFESSOR/A MANUALITATS

LLOCS
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
5
5
2
1
1
1
1

PERSONAL EVENTUAL
ASSESSORA DE COMUNICACIÓ
NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIS DE CARRERA:
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIXE
NÚMERO TOTAL PERSONAL EVENTUAL
NÚMERO TOTAL DE LLOCS DE TREBALL

1
20
35
1
56

Vista la plantilla municipal, que comprèn la relació valorada dels llocs de treball de l'Ajuntament, la
qual consta a l'expedient, on es detalla l'adscripció laboral dels treballadors així com les seves
retribucions.
Vist l'informe emès per l’interventor municipal.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2018, amb el
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següent detall:
INGRESSOS
Pressupost General de l’Ajuntament de la
Canonja
TOTAL PRESSUPOST

DESPESES

13.307.150,00 €

13.307.150,00 €

13.307.150,00 €

13.307.150,00 €

Segon.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, d’acord amb el límit establert del 2,4% i coherent amb l’objectiu d’estabilitat.
Tercer.- Aprovar la plantilla del seu personal, en els termes que figuren a la relació valorada de llocs
de treball de l'Ajuntament on es detalla l’adscripció laboral dels treballadors així com les seves
retribucions, la qual consta a l’expedient.
Quart.- Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2018.
Cinquè.- Aprovar el programa d'inversions i el seu finançament, inclòs en el mateix pressupost.
Sisè.- Aprovar les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2018.
Setè.- Aprovar el pla de tresoreria de l’Ajuntament de l’any 2018, inclòs en el mateix pressupost.
Vuitè.- Que s'exposi al públic per termini de quinze dies, i se segueixi la tramitació reglamentària
que preveu la legislació vigent”.
4.3.- Restar assabentats de l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’octubre de 2017,
pel qual s’estableix un preu públic per l'activitat de caminada popular amb paellada a la
Canonja. A la vista de la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Atès que la regidoria de medi ambient ha programat la realització d’una caminada popular amb
paellada a la Canonja, amb el benentès que una part del cost de l’activitat ha de ser sufragat
mitjançant la imposició del corresponent preu públic, amb un import de 8 € per participant.
Vistos l’estudi econòmic emès per l’administrativa del departament d’intervenció i l’informe de
l’interventor municipal, els quals figuren a l’expedient.
Atès el que preveuen els articles 41 a 47 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.
Atès que el Ple municipal, en data 2 de febrer de 2017, va acordar delegar l’exercici de la
competència d’establiment o modificació de preus públics en la Junta de Govern Local, als efectes
de dotar d’una major agilitat al procediment d’aprovació de preus públics per activitats puntuals que
realitza l’Ajuntament.
En conseqüència la Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Aprovar l’establiment d’un preu públic amb import de 8€, per l'activitat de caminada popular
amb paellada a la Canonja, programada per la regidoria de medi ambient.
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Segon.- Fer públic aquest acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona. Aquesta darrera publicació determinarà l’eficàcia dels preus públics
aprovats.
Tercer.- Donar compte al Ple del present acord”.
4.4.- Proposta d’acord relativa a l’inici d’un expedient de revisió, per nul·litat de ple dret, de
diverses liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana.
A la vista de la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia,
el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“En data 31 de juliol de 2017, la Sra. Maria Teresa Forné Lacort, actuant en representació de la
mercantil IMMOFIT, S.L.U, presenta instància en la qual formula al·legacions en relació a diverses
liquidacions de l’impost sobre l’increment de valor dels béns de naturalesa urbana emeses per
l’Ajuntament de la Canonja en data 9 d’agost de 2013, per un import total de 10.886,82 €, sol·licitant
que es declari la nul·litat de ple dret dels actes liquidatoris, per lesionar drets i llibertats susceptibles
d’emparament constitucional i/o per ser actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament
jurídic pels quals s’adquireixen facultats o drets quan manquin els requisits essencials per a la seva
adquisició (art 217.1.a) i f) de la Llei General Tributària).
Vist el que disposen els articles 216 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Considerant el que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Vist l’informe emès pel secretari municipal.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Iniciar expedient per determinar si escau la declaració de nul·litat de ple dret dels actes
liquidatoris de naturalesa tributària especificats a la part expositiva.
Segon.- Que es procedeixi a l'obertura d’un període d'audiència als interessats per termini de 15
dies”.
4.5.- Donar compte al Ple dels informes emesos per l'interventor municipal 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 tercer trimestre de 2017. A la vista de la proposta
que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda el següent:
“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.
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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 per l’interventor municipal, de data 18 d’octubre de 2017, que figuren
en els expedients 700/2017 i 701/2017, respectivament, i que han pogut ser examinats pels
assistents, en el 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.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats dels informes emesos per l’interventor municipal 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”.
4.6.- Donar compte al Ple de l'informe emès per l'interventor municipal en relació a l'obligació
de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, tercer trimestre de 2017. A la vista de la proposta que realitza el regidor
d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vist l'establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament
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 per l’interventor municipal, relatiu al subministrament d’informació trimestral.
Tercer trimestre 2017, que figuren a l'expedient 693/2017 i ha pogut ser examinat pels assistents,
en el que consta la situació d'aquest Ajuntament davant el compliment de l'ordre abans citada, pel
que fa a objectius d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del deute viu.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats dels informes emesos per l’interventor Municipal d'aquest Ajuntament, en
relació al compliment de Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
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subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL.5.1.- Restar assabentats de la renúncia al càrrec de membre del Consell d’Administració del
Patronat de Cultura del Castell de Masricart, presentada per la Sra. Mª Teresa Olivé Guinovart.
A la vista de la proposta que realitza el regidor de cultura en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia,
el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Els estatuts del Patronat de Cultura del Castell de Masricart, en el seu article 7è, contemplen que
el seu Consell d'Administració serà nomenat pel Ple de l'Ajuntament i estarà format per, entre d’altres
membres, quatre representants d’entitats ciutadanes i/o persones significades en el món de la
cultura, societat o esbarjo que escollirà la presidència.
El Ple municipal de data 1 d’octubre de 2015, va acordar, entre d’altres, nomenar a la Sra. Mª Teresa
Olivé Guinovart com a membre del Consell d’Administració del Patronat, per designació de l’alcaldia.
En data 14 de novembre de 2017, la Sra. Mª Teresa Olivé Guinovart ha presentat escrit de renúncia
al càrrec de membre del Consell d’Administració del Patronat.
Segons disposa l’article 8è dels estatuts del Patronat, els membres del Consell d’Administració i del
Consell Executiu podran cessar a petició pròpia o per perdre la condició representativa de l’entitat
corresponent.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de membre del Consell d’Administració del Patronat de
Cultura del Castell de Masricart, subscrita per la Sra. Mª Teresa Olivé Guinovart.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada”.
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL..........................................
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d’acord relativa a la justificació de despeses de la festa major d’estiu 2017. A
la vista de la proposta que realitza el regidor de festes en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia,
el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la justificació de despeses corresponents a la festa major d’estiu 2017, segons consta al detall
que figura a l’expedient, amb un import total 117.038,86 €
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Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de l’interventor municipal, s'han imputat a les
diferents aplicacions pressupostàries a les quals existeix suficient consignació.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats de la justificació de despeses relatives a la festa major d’estiu 2017”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Restar assabentats de contractacions de personal. A la vista de la proposta que realitza
el regidor de governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:
“Mitjançant decret de l'alcaldia de data 6 de novembre de 2017, es va resoldre, entre d'altres, aprovar
la contractació, com a enginyera tècnica industrial, de la Sra. Montserrat Bertrán Galcerán, a partir del
15 de novembre de 2017 (inclòs), a mitja jornada, en règim de contractació laboral amb règim d'interinitat,
fins a la cobertura definitiva de la plaça que figura vacant a la plantilla de personal laboral municipal, amb
el següent horari:
Dilluns i dimecres de 9:30 a 14:30 i dijous de 9:30 a 14:30 i de 15 a 18:45

En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats de la contractació de personal efectuada, segons s’ha especificat a la part
expositiva”.
10.2.- Proposta de reconeixement de compatibilitat a personal de l’àrea d’urbanisme, per a
l'exercici d'activats privades. A la vista de la proposta que realitza el regidor de governació en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la instància presentada per la Sra. Montserrat Bertrán Galcerán, personal laboral d'aquest
Ajuntament, de data 20 de novembre de 2017, en la qual sol·licita l'atorgament de compatibilitat per
a continuar en l’exercici professional en l’àmbit privat.
Atès que segons es regula a la Llei 53/1984, d'incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques, l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora
de les administracions públiques, requerirà el previ reconeixement de compatibilitat i la competència
correspon al Ple de la corporació.
Atès que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada laboral i horari de l’
interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. L'autorització de compatibilitat estarà
condicionada a l'estricte compliment de la jornada i horari en el lloc de treball de caràcter públic i
que no pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.
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En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Reconèixer a la Sra. Montserrat Bertrán Galcerán la compatibilitat del seu treball a
l'Ajuntament de la Canonja, amb l'exercici professional en l’àmbit privat, sempre que aquesta
activitat no afecti al seu horari laboral en aquest Ajuntament i no puguin impedir o menyscabar
l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
Segon.- Fer avinent a l’interessat que el reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament
sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions
del lloc de treball.
Tercer.- Traslladar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement, i als efectes oportuns”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal de la CUP.
1.- L’equip de govern podria informar de en quin estat es troba el procés de gestió de la fallida
de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola i de la compra del seu patrimoni? Té previst
l’Ajuntament emprendre accions legals per a defensar els afectats per aquesta fallida?
L’alcalde actal, respon el següent:
“El procés de gestió de la fallida no es responsabilitat de l’ajuntament, l’alcaldia i els serveis jurídics
i d’intervenció han continuat mantenint contactes amb les parts per conèixer l’estat d’aquest procés.
La compra del patrimoni immobiliari es va dur a terme l’endemà mateix del plenari de juliol on es va
aprovar l’operació, això va permetre que la secció de crèdit fes un primer retorn als impositors del
43 %, segons el pla que es va pactar. El segon retorn, que s’hauria de fer després de la venda dels
crèdits a una altra entitat bancària. Ens consta que s’està treballant per donar-hi compliment. També
sabem, a més és de domini públic, que durant la present campanya de collita de l’oliva s’ha portat
a terme la recollida dels diferents productors i el transport a les instal·lacions de Unió, podent-se
així mantenir l’activitat també segons els plans previstos.
No, l’ajuntament no té previst emprendre cap acció legal, de moment, per defensar els afectats. Han
de ser els propis afectats els que ho facin si ho creuen oportú.
Arribat el cas rebran l’acompanyament de l’ajuntament si s’acaba considerant necessari”.
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2.- Durant el mes de febrer d'aquest any 2017 els tècnics de la Direcció General de Qualitat
Ambiental de la Generalitat van fer mesuraments acústics a tres punts del poble: Sector Nord,
Carrer Marina i Avinguda de la Pineda. Els resultats dels mesuraments efectuats indiquen
que, en tots els tres punts, hi ha hagut incompliments dels límits de soroll marcats per llei
almenys en algun moment del dia.
En el cas del Sector Nord, on el soroll prové fonamentalment del trànsit de l'autovia A7, els
incompliments són sempre a la nit. En el cas del Carrer Marina, s'han detectat nivells acústics
per sobre del màxim permès en horari de vespre i nit. Finalment, en el punt de l'Avinguda de
la Pineda l'incompliment existeix les 24 hores del dia. En aquests dos darrers casos (Carrer
Marina i Avinguda de la Pineda), l'origen d'aquest soroll es situa bàsicament sobre el polígon
químic, ja que s'han trobat freqüències acústiques i soroll de fons que amb molta probabilitat
tinguin un origen industrial.
Davant d'aquesta situació que evidentment genera molèsties a la població i que va ser la
causa de la queixa presentada al seu dia per la CUP, fem aquest prec:
• Que l'Ajuntament de la Canonja insti a les empreses del sector químic que adoptin mesures
immediates per determinar l'origen exacte de la contaminació acústica i que hi posin solució.
Així mateix, demanem que l'Ajuntament protegeixi acústicament aquells sectors del poble
que puguin rebre contaminació acústica d'altres orígens.
• Que les empreses del sector químic assumeixin les despeses dels aïllaments acústics que
s'haurien d'instal·lar al voltant del recinte industrial, per tal de reduir els nivells de
contaminació acústica. Alhora demanem que aquestes empreses impulsin un Pla de mesures
concretes per la reducció de la contaminació acústica al Polígon Sud.
• Que la Generalitat de Catalunya aprovi un Pla d'Acció en matèria acústica per l'àmbit
supramunicipal format pels municipis al voltant del Polígon Químic Sud: la Canonja,
Tarragona i Vila-seca.
L’alcalde actal, respon el següent:
“Molt bé, prenem nota dels seus precs. També els comento que ja es va acordar amb els tècnics de
la OGAU i la Direcció General que es treballaria en la línia d’establir un pla de mesuraments i poder
determinar l’abast de l’afectació, és un pla ambiciós en el que treballarem plegats amb la Generalitat
i els altres ajuntaments afectats per elaborar un mapa acústic de tot el polígon químic sud, no només
de la part que afecta a la Canonja si no també de Vila-seca i els barris de ponent de Tarragona. Un
cop tinguem aquest estudi es podran determinar les mesures concretes a aplicar”.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 20:12 hores, d'ordre del Sr. alcalde actal s'aixeca
la sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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