ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 5 D’OCTUBRE DE 2017.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 5 d’octubre 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. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
Regidors:
Sr. Salvador Ferré Budesca, del grup municipal del PSC.
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 de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Secretari
Sr. Josep Maria Sabaté Vidal.
Interventor
Sr. Josep Rofes Llorens.
No assistents i/o excusats
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
La Sra. Marina Clavero Lozano, s’incorpora a la sessió a les 19:33 hores, abans de la votació del
punt 3.5 del 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.-
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S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data
27 de juliol de 2017, que acompanyava a la convocatòria.
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. 7439, de 23 d’agost de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre la publicació de les bases per
a la convocatòria d’una borsa de treball de vigilant municipal.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 151, de 4 d’agost de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació del Padró
Fiscal de l’Impost sobre activitats econòmiques, de l’exercici 2017.

•

Núm. 153, de 8 d’agost de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
de l’expedient núm. 3/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor.

•

Núm. 153, de 8 d’agost de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de les següents bases reguladores:
-

-

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. 155, de 10 d’agost de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de l’expedient núm. 5/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor.

•

Núm. 156, de 11 d’agost de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publiquen les bases de
selecció, per concurs oposició, per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter
temporal places de vigilant municipal.

•

Núm. 159, de 17 d’agost 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 7
d’agost de 2017 (inclòs) i fins l’alta mèdica de l’alcalde.

•

Núm. 172, de 5 de setembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la delegació
en la segona tinent d’alcalde, la Sra. Francisca Márquez Sola, les atribucions de l’Alcaldia a
partir del 22 d’agost de 2017 (inclòs) i fins el 29 d’agost de 2017 (inclòs).
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•

Núm. 182, de 20 de setembre de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la delegació
específica per al casament del dia 16 de setembre de 2017, de la parella formada per la Sra.
Christine Cassagne Van Asperen i el Sr. Ángel Llano Sánchez, al regidor de la corporació senyor
Francisco M. Roca Gutiérrez.

•

Núm. 185, de 25 de setembre de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions individuals per despeses 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
estudis universitaris, curs 2017-2018.

•

Núm. 186, de 26 de setembre de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions, adreçades a persones
jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses
bàsiques de la llar, exercici, 2017.

•

Núm. 186, de 26 de setembre de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva de les bases reguladores de la concessió d’ajuts d’urgència social de l’Ajuntament de
la Canonja, exercici 2018.

•

Núm. 186, de 26 de setembre de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva de les Bases reguladores 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, exercici 2018.

•

Núm. 188, de 28 de setembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa públic l’acord de
la Junta de Govern Local de data 18 de setembre de 2017, d’inici del procediment d’adjudicació
de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic d’una porció de terreny situada al
Camí del Cementiri núm. 1, per tal de millorar la cobertura de telefonia mòbil.

•

Núm. 190, de 2 d’octubre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa públic el nomenament
del Sr. Francisco Herrera Lanza, com a arquitecte tècnic municipal, subgrup A2, a temps parcial
(33 hores setmanals), en règim de funcionari interí, amb data d’efectes 25 de setembre de 2017.

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’agost, setembre i octubre 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
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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.- Proposta d’aprovació inicial de 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. A la vista de la proposta que realitza l’alcalde en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“En data 7 de novembre de 2012 es va publicar al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm.
257, l'aprovació definitiva de 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, 3a
Fase, quinquenni 2013-2017.
És voluntat d'aquest Ajuntament continuar amb aquesta línia d'ajuts durant el quinquenni 2018-2022.
Vist que per tal d’establir l’import de les subvencions i la forma d’accedir a les mateixes, així com
els criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la
redacció de les corresponents bases, segons indicacions de la regidoria corresponent, les quals
figuren a l’expedient de tràmit, havent-se pogut examinar 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 a l'activitat
de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del mateix text legal
pel que fa a l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment 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,
i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província i en el tauler d'anuncis de la Corporació. En cas de no produir-se al·legacions,
quedaran definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i es farà una 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”.
3.4.- Restar assabentats de diverses delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldia. A la
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vista de la proposta que realitza l’alcalde 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 4 d’agost de 2017, es va delegar en el primer
tinent d'alcalde, Sr. Salvador Ferré Budesca, les atribucions de l'Alcaldia a partir del 7 d’agost de
2017 (inclòs) i fins l’alta mèdica de l’alcalde.
Vist que, per resolució de l’alcaldia actal, de data 21 d’agost de 2017, es va delegar en la segona
tinent d'alcalde, Sra. Francisca Márquez Sola, les atribucions de l'Alcaldia a partir del 22 d’agost de
2017 (inclòs) i fins el dia 29 d’agost de 2017 (inclòs).
Vist que, per resolució d'aquesta alcaldia de data 14 de setembre de 2017, es va delegar en el
primer tinent d'alcalde, Sr. Salvador Ferré Budesca, les atribucions de l'Alcaldia a partir del 19 de
setembre 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 les resolucions de l'alcaldia de delegació d’atribucions detallades a la part
expositiva del present acord”.
3.5.- Proposta d’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, i de la relació de béns i
drets afectats en l’expedient d'expropiació forçosa per a la imposició d’una servitud
d’aqüeducte i per l’ocupació temporal dels terrenys durant l’execució de les obres. A la vista
de la proposta que realitza l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda el següent:
“Antecedents
Primer.- L'arquitecte municipal ha redactat el projecte d'obres de millora del clavegueram municipal
des del Camí Vell de Reus fins a la connexió amb la Riera de la Boella, amb un pressupost per
contracte de 160.611,65€. Aquest projecte incorpora un annex d’expropiacions amb la valoració per
la imposició d’una servitud d’aqüeducte i l’ocupació temporal dels terrenys durant l’execució de les
obres.
Segon.- Per acord del Ple de l’Ajuntament de la Canonja, en sessió celebrada el dia 1 de juny de
2017, es va aprovar inicialment el projecte de millora del clavegueram municipal des del Camí Vell
de Reus fins a la connexió amb la Riera de la Boella, redactat per l’arquitecte municipal, incoar el
corresponent expedient d'expropiació forçosa per la imposició d’una servitud d’aqüeducte i per
l’ocupació temporal dels terrenys durant l’execució de les obres, declarant-se explícitament la utilitat
pública i la necessitat d'ocupació, i es va sotmetre el projecte esmentat a informació pública,
juntament amb la relació detallada de béns i drets que s'expropien, per un període de trenta dies
hàbils.
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Tercer.- Els anuncis d’informació pública van ser publicats en el Diari de Tarragona de data 22 de
juny de 2017, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 132, de data 10 de juliol de
2017, i en el tauler d’anuncis municipal.
Quart.- Durant el període d’informació pública no s’han rebut al·legacions.
Fonaments de dret.
- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció vigent.
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- El reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
- La llei de 16 de desembre de 1954 d'expropiació forçosa i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel que
s'aprova el reglament de la Llei d'expropiació forçosa.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques.
- La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
L'art. 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació forçosa, estableix la competència del Ple de
l'Ajuntament els acords en matèria d'expropiació que tinguin el caràcter de recurribles en via
administrativa o contenciosa.
Així mateix, l'art. 38 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, estableix
la competència del Ple de l'Ajuntament per l'aprovació dels projectes d'obra que comportin
l'expropiació de terrenys, i regula en l'art. 37 el procediment d'aprovació.
Els articles 15 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, i concordants del reglament d'expropiació
forçosa, regulen la formulació de la relació dels bens o drets objecte d’expropiació.
L'art. 24 de la Llei d'expropiació forçosa, i l'art. 25 del reglament de la Llei d'expropiació forçosa,
admeten la possibilitat d'adquisició amistosa dels béns i drets objecte d'expropiació, per mutu acord
entre les parts.
Segons disposa l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
les atribucions del Ple en matèria d’expropiació forçosa poden ser delegades en l’Alcalde o en la
Junta de Govern Local, la qual haurà de ser publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, conforme al que disposa l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de millora del clavegueram municipal des del Camí Vell
de Reus fins a la connexió amb la Riera de la Boella, redactat per l’arquitecte municipal
Segon.- Disposar que es publiqui la referida aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació per
la imposició d’una servitud d’aqüeducte i per l’ocupació temporal dels terrenys durant l’execució de
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

les obres, i que es publiqui a tenor del que assenyalen els articles 21 i següents de la Llei
d'expropiació forçosa, fent avinent que la dita relació ha esdevingut definitiva i que és com segueix:
Identificació de la finca i dades cadastrals:
Terme municipal: la Canonja
Referència cadastral: 43019ª116001010000DQ, polígon 116, parcel·la 101
Superfície cadastral: 8.223m2
Superfície registral: 0,6972ha.
Dades de titularitat:
Nom: EMW España SA.
Dades de les afectacions:
Béns afectats:
- Expropiació de terrenys:
- Imposició de servitud:
- Ocupació temporal (execució del tub i acopi de materials):

No s’ha previst.
50x3,00 = 150 m2.
600 m2

Quart.- Entrar en la fase de determinació del preu just intentant, prèviament, el mutu acord, per la
qual cosa es concedirà a l’expropiada un termini de quinze dies, a comptar a partir de l´endemà de
la rebuda de la notificació del present acord, transcorreguts els quals es procedirà, en el seu cas,
de conformitat amb allò que es disposa a l´art 25 i següents de la Llei d´expropiació forçosa.
Cinquè.- Delegar els tràmits competència del Ple per la determinació del preu just de la present
expropiació forçosa en l’Alcaldia, havent-se de publicar la present delegació en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2018. 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:
“1. ANTECEDENTS
1. El 17 de febrer de 2017 el ple de la corporació va aprovar el pla pressupostari a mig termini per
al període 2018-2020.
2. . En data 19 de juliol de 2017, l’interventor va emetre informe sobre les línies fonamentals del
pressupost proposades per l’Alcaldia.
3. En data 31 de juliol de 2017 l’alcaldia va aprovar la següent resolució:
““1. Determinar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018 d’acord amb el següent
detall:
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
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PREVISIÓ
9.069.600,00 €
95.000,00 €

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2

PREVISIÓ
2.110.150,00 €
2.704.450,00 €

Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

757.300,00 €
1.472.300,00 €
113.000,00 €
11.507.200,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
60.000,00 €
760.000,00 €
820.000,00 €
12.427.200,00 €

Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

8.000,00 €
4.579.300,00 €
62.000,00 €
9.463.900,00 €
2.903.300,00 €
2.903.300,00 €
60.000,00 €
0,00 €
60.000,00 €
12.427.200,00 €

2. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
3. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera””
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els
seus pressupostos.
2. L’article 13.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans del 15
de setembre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i
que han de contenir, almenys la següent informació:
- Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures
d'ingressos i despeses en què es basen.
- Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
- Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als recursos
del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta
d'ingressos en els seus principals rúbriques.
- Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves
evolucions respecte a l'exercici precedent.
- Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa homogènia
amb l'exercici precedent.
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3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1.- Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 31 de juliol de 2017, relativa a l'aprovació de
les línies fonamentals del pressupost de 2018”.
4.2.- 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 segon 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.
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 21 de juliol de 2017 i 24 de juliol de
2017, que figuren en els expedients 530/2017 i 534/2017, 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”.
4.3.- 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, segon 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
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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.
Segon trimestre 2017, que figuren a l'expedient 532/2017 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
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera”.
4.4.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2,
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
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 votarà a favor de la
proposta, però que vol que consti en acta la proposta que es va fer a la comissió informativa
d’establiment de bonificacions en edificis amb aprofitament solar tèrmic. Demana que s’estudiï
tècnicament la forma d’implementar aquestes bonificacions de cara al proper exercici.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 12 de setembre de 2017, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 2, de data 13 de setembre de 2017,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l’informe emès per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de
l'impost sobre béns immobles.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança fiscal és la continguda al document annex al present
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acord.
Tercer.- L'acord provisional i l'ordenança modificada s'hauran d'exposar al públic en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de trenta dies
hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant l'expressat termini,
de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.5.- Proposta d’aprovar, provisionalment, la modificació de l’ordenança fiscal núm. 5,
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
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 votarà a favor de la
proposta, però que vol que consti en acta la proposta que es va fer a la comissió informativa
d’establiment de bonificacions en edificis amb aprofitament solar tèrmic. Demana que s’estudiï
tècnicament la forma d’implementar aquestes bonificacions de cara al proper exercici.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 28 de setembre de 2017, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 5, de data 2 d’octubre de 2017,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l’informe emès per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 5, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant l'expressat
termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, els interessats podran examinar
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l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.6.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 7,
reguladora dels drets i taxes pel timbre municipal. 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:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 1 d’agost de 2017, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora dels drets i taxes per timbre municipal.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 7, de data 2 d'agost de 2017,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l’informe emès per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora dels
drets i taxes per timbre municipal.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant l'expressat
termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.7.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 11,
reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic.
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 l’acord perquè aquest no contempla les bonificacions amb criteris de renda per l’escola
d’adults i en matèria esportiva que van proposar a la comissió informativa.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de
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l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots favorables dels membres del grups municipals del Partit dels
Socialistes de Catalunya (10), 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:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 1 d’agost de 2017, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 11 reguladora de les taxes per prestació de serveis i per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 11, de data 25 de setembre de 2017,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l’informe emès per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm.11 reguladora de les
taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant l'expressat
termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.8.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança núm. 12, reguladora
dels preus públics.
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 l’acord perquè aquest no contempla els augments en les bonificacions per criteris de renda
que van proposar a la comissió informativa pels casals d’estiu i juvenil, ni la incorporació de criteris
socials pel càlcul de l’import dels abonaments del poliesportiu.
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 (10), 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:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 1 d’agost de 2017, per la qual s'inicia expedient de
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modificació de l'ordenança municipal número 12 reguladora de preus públics.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança municipal número 12, de data 8 de setembre de
2017, presentada per aquesta regidoria.
Vistos els informes emesos pel Secretari i per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord
d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals i municipals haurà d'adoptar-se pel
Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable, de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança municipal número 12 reguladora de
preus públics.
Segon.- La nova redacció de les ordenances, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades, en compliment del que disposen els
articles 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, del Reglament d'obres,
activitats i serveis, s'hauran d'exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial pel termini de trenta
dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en l'últim dels diaris oficials (BOPT
i DOGC).
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.9.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 14,
reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries.
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 a
favor de la proposta, però vol que consti a l’acta que el seu grup considera que caldria integrar a
l’ordenança fiscal les subvencions que s’atorguen a pensionistes i jubilats, i que s’apliquin criteris
de renda amb caràcter general. Considera que, segons es va parlar a la comissió informativa,
s’estudiarà la proposta per a l’exercici 2019, i que, pel 2018, es tindrà en consideració amb
l’aprovació de les bases de subvencions previstes per a mitjans del proper any.
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:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 19 de setembre de 2017, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació
d’escombraries.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 14, de data 22 de setembre de 2017,
presentada per aquesta regidoria.
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Vist l’informe emès per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa
pel servei de recollida i eliminació d’escombraries
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant l'expressat
termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.10.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 16,
reguladora de les taxes per immobilització, desplaçament i custòdia de vehicles. 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:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 1 d’agost de 2017, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 16, reguladora de les taxes per immobilització,
desplaçament i custòdia de vehicles.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 16, de data 2 d’agost de 2017,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l’informe emès per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 16, reguladora de les
taxes per immobilització, desplaçament i custòdia de vehicles.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
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Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant l'expressat
termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.11.- Proposa d’aprovació inicial de la modificació de crèdits número 7 del pressupost
municipal vigent. 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, 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 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. 7/2017 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.920.22726
01.342.60908
TOTAL

Proposta de
consignació

Denominació
Serveis de consergeria/custòdia edificis
Adquisició finca Cm de la Coma, per àrea d’esports

5.000,00 €
60.000,00 €
65.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.130.20202
01.920.62600
01.342.22609

Denominació
Lloguer immoble C/ Raval.
Equips per a processos
d'informació
Festes populars
TOTAL
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Consignació
abans de la
modificació
12.500,00€

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2.520,00€

15.020,00 €

18.108,19€

28.000,00€

46.108,19€

180.000,00€
210.608,19 €

12.000,00€
42.520,00 €

192.000,00 €
253.128,19 €

RESUM:
65.000,00 €
42.520,00 €
107.520,00 €

HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL
FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Transferències de crèdit
Aplicació
pressupostària
01.9291.50000
01.920.60907

Denominació

Fons de contingència
d'execució pressupostària
Adquisició finca al Sector
Nord

TOTAL

Consignació
abans de la
modificació

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

56.411,40€

19.520,00 €

36.891,40€

279.000,00€

88.000,00 €

191.000,00 €

335.411,40€

107.520,00 €

242.891,40€

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 €
107.520,00 €
107.520,00 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2017.
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
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les aplicacions pressupostàries que s’han indicat”.
4.12.- Proposta d’aprovació inicial del Reglament del cementiri municipal. A la vista de la
proposta que realitza el regidor de serveis públics en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
per unanimitat, acorda el següent:
“Des de la regidoria de serveis públics es posa de manifest la necessitat d’actualitzar la regulació
de la gestió del cementiri municipal i la tramitació administrativa que comporta, actualment continguda a les disposicions sanitàries i de policia mortuòria vigents i al reglament del cementiri municipal,
regulador del dret funerari i dels drets i deures dels concessionaris de nínxols, aprovat definitivament
per acord del ple de l’Entitat Local Menor de la Canonja de data 27 de desembre de 1985.
Vist el text de la proposta de Reglament del cementiri municipal, redactat per la secretaria municipal,
el qual figura a l’expedient en tràmit.
Considerant el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quant al procediment a seguir per l'aprovació
del reglament.
Vist el que es l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l'anterior, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del cementiri municipal, el qual figura a l’expedient en
tràmit.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del Reglament pel termini mínim de
30 dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat, un mitjà de
comunicació escrita diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública i d'audiència als interessats, el reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Quart.- Aprovat definitivament el reglament, es trametrà el seu text íntegre a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, i es publicarà en el Butlletí oficial de la província i en el taulell
d'edictes de la Casa Consistorial. Alhora, s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat íntegrament aquest”.
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 inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions
als esportistes empadronats al municipi de la Canonja, 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 l’acord, tal com va fer l’any anterior i pel mateix motiu, en tant que les subvencions haurien
de fomentar l’esforç i no ser un premi a resultats. També diu que caldria que fomentessin l’accés a
l’esport.
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, amb els vots favorables dels membres del grups municipals del Partit dels
Socialistes de Catalunya (10), 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:
“Vist que aquest Ajuntament té la voluntat de concedir subvencions als esportistes empadronats al
municipi de la Canonja, exercici 2018.
Vist que per tal d’establir l’import de les subvencions i forma d’accedir a les mateixes, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la redacció
de les corresponents bases, segons indicacions de la regidoria corresponent, les quals figuren a
l’expedient de tràmit, havent-se pogut examinar 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 a 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.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient
en tràmit.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions als esportistes
empadronats al municipi de la Canonja, exercici 2018, les quals es troben a l'expedient en tràmit i
es donen per reproduïdes íntegrament, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació. En cas de no produir-se
al·legacions, quedaran definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i es farà una
ressenya de l’anunci en el 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”.
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8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió de subvencions destinades als comercials, industrials i professionals de la
Canonja 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. A la vista de la proposta
que realitza el regidor de promoció econòmica en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
per unanimitat, acorda el següent:
“En data 9 de maig de 2013 es va publicar al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 107,
l'aprovació definitiva de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions
destinades als comercials, industrials i professionals de la Canonja que s’acullin a la normalització
lingüística dels rètols de la façana del seu establiment, període 1 de gener de 2013 a 31 de desembre
de 2017.
És voluntat d'aquest Ajuntament continuar amb aquesta línia d'ajuts durant el quinquenni 2018-2022.
Vist que per tal d’establir l’import de les subvencions i la forma d’accedir a les mateixes, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la redacció de
les corresponents bases, segons indicacions de la regidoria corresponent, les quals figuren a l’expedient
de tràmit, havent-se pogut examinar 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 a l'activitat de foment i
promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del mateix text legal pel que fa a
l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades als
comercials, industrials i professionals de la Canonja 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, i la convocatòria
corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la
província i en el tauler d'anuncis de la Corporació. En cas de no produir-se al·legacions, quedaran
definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i es farà una 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”.
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10.1.- 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 pel Sr. Francisco Herrera Lanza, personal laboral d'aquest
Ajuntament, de data 25 de setembre 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.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Reconèixer al Sr. Francisco Herrera Lanza 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”.
10.2.- Restar assabentats de diverses 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 24 de juliol de 2017, es va resoldre, entre d'altres, aprovar la
contractació de la Sra. Anna Treig Solé per a ocupar una plaça d’auxiliar administratiu del Patronat
de Cultura, en règim laboral, per acumulació de tasques, durant un termini de 6 mesos, que abastarà
des del 25 de juliol de 2017 fins el 24 de gener de 2018 (ambdós inclosos).
Mitjançant decret de l'alcaldia de data 22 de setembre de 2017, es va resoldre, entre d'altres,
nomenar al Sr. Francisco Herrera Lanza, per ocupar una plaça d'arquitecte tècnic municipal de
l'Ajuntament de la Canonja, subgrup A2, a temps parcial (33 hores setmanals), en règim de
funcionari interí, fins la cobertura definitiva per funcionari de carrera, amb data d'efectes 25 de
setembre de 2017.
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En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats dels nomenaments i contractacions de personal efectuats, segons el detall que
figura a la part expositiva”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT.12.1.- Donar compte i ratificar la resolució de l’alcaldia de data 25 de setembre de 2017, per
la qual s’aprova el Pla Local de Joventut, quadrienni 2017-2020. 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:
“El Ple d’aquesta entitat, en sessió ordinària celebrada en data 2 d’agost de 2012, va acordar
quedar-ne assabentats i ratificar la resolució de l’alcaldia de data 16 de juliol de 2012, per la qual es
va aprovar, entre d’altres, el Pla Local de Joventut (en endavant, PLJ) de l’Ajuntament, període
2012-2015.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 5 de setembre de 2016, va acordar,
entre d’altres, prorrogar durant l’exercici 2016 el PLJ 2012-2015.
La Junta de Govern Local d’aquesta entitat, en sessió ordinària celebrada en data 27 de juny de
2017, va acordar, entre d’altres, prorrogar durant l’exercici 2017, el PLJ 2012-2015, fins a l’aprovació
del nou Pla.
Mitjançant el dit acord es va fer avinent al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat que aquest Ajuntament es comprometia a donar per finalitzada la redacció del nou PLJ,
quadrienni 2017-2020, a partir del projecte de participació executat per la regidoria de Joventut
durant l’exercici 2016 i de l’avaluació de l’anterior Pla i a aprovar-ho per l’òrgan competent amb
anterioritat al 30 de setembre de 2017.
L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Canonja ha elaborat el PLJ 2017-2020, el qual consta a
l’expedient en tràmit.
Per resolució de l’alcaldia de data 25 de setembre de 2017 es va aprovar el PLJ, quadrienni 20172020 i es va disposar que es trametés a la Coordinació Territorial de Joventut de la Generalitat de
Catalunya la documentació necessària al tràmit.
En conseqüència, el Ple acorda:
Restar assabentats i ratificar la resolució de l’alcaldia de data 25 de setembre de 2017, d’aprovar el
Pla Local de Joventut, quadrienni 2017-2020, i de disposar que es trameti a la Coordinació Territorial
de Joventut de la Generalitat de Catalunya la documentació necessària al tràmit”.
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13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1.- Precs i preguntes del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.
Pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, que formula les següents preguntes que són contestades per
l’alcalde:
1.- Durant aquest estiu hi ha hagut nombrosos incendis que han afectat l’entorn de la Canonja,
algun dels quals a tocar del nucli urbà. Podria informar sobre el nombre total d’incendis que
hi ha hagut en el darrer període de risc d’incendis? Quines mesures emprendrà l’Ajuntament
per evitar-los de cara als propers anys?
Hi han hagut un total de 16, que es troben detallats a un informe emès pel cap de seguretat municipal.
Durant el període d’estiu, com a mesura de prevenció contra incendis, es realitza diàriament patrulla
rural. La responsabilitat de fer informes és dels agents rurals de la Generalitat. La investigació es
realitza en incendis catalogats com a forestals. Per iniciar una investigació en zones no forestals, a
menys de 500 metres d’aquestes, a sòl urbanitzat o polígons, han de rebre una petició de Mossos
d’Esquadra, bombers, o que es pugui percebre una clara negligència o intencionalitat.
En qualsevol cas, es perseguirà als propietaris de terrenys urbans (UA2), també del sector nord i
carrer H, per compliment de les seves obligacions de conservació. També es demanarà als
propietaris que facilitin dades al cos de bombers per fer cremes controlades.
2.- En un reportatge fet per un mitjà de comunicació holandès, l’alcalde de la Canonja va
mostrar públicament el seu orgull per no permetre votar en un dels col·legis electorals habituals. També posava en dubte el referèndum dient que no hi havia urnes ni paperetes. I també
esmentava que hi havia agressions a alcaldes i persones d’altres partits. Després que el passat 1 d’octubre hi va haver urnes i butlletes, després que la gent pogués votar i després que
l’única violència fos l’exercida pels cossos policials de l’Estat espanyol, l’alcalde de la Canonja es reafirma en les seves declaracions? Creu que va ser un error aquesta entrevista i
que aquestes declaracions responien més a una opinió personal i no pas com a alcalde de
tots els canongins i canongines?
No, orgullós, No.
Li podria dir que l’entrevista era més llarga, molt més llarga, i que vaig dir moltíssimes més coses,
segur. Li podria dir que aquesta frase està treta fora de context. Ho podria dir, però no ho faré. El
que vaig dir, ho vaig dir i ho assumeixo. No vaig estar afortunat i em penedeixo d’això. Demano
disculpes a totes les persones que es van poder sentir molestes i, fins i tot, agredides per aquestes
paraules. Ho sento. Demano disculpes públicament.
No estem d’acord amb la violència exercida pels cossos policials de l’Estat. Per a res. No n’estem
d’acord en absolut. Així no es fan les coses. Això només ens portarà a més violència. Aquesta no
és la solució.
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Altra cosa és si havien hagut agressions (de paraula, escrits i obres) a regidors i alcaldes del meu
partit, del PSC. Sí les hi va haver...
De totes formes, els diré una cosa. Ja saben, para su buen gobierno, que tot el que està passant a
Catalunya està escrit, no als estels, no. Està escrit en un manual de Gene Sharp. Tot, tot el que fa
el Govern, el Parlament, la CUP i les seves organitzacions paral·leles. Tot. Els recomano que ho
mirin en Internet. Són 197 normes a seguir. No totes, i no totes, al mateix temps, és clar. Per exemple,
“Enretirades i reunions”: Punt 53, “Renúncia d’honors” ; punt 54, “Girar l’esquena”. Els sona això?
El porten fent 3 dies.
I a tot això, ja saben el que va dir Mireia Boya de la CUP:
“Amics comuns. Un missatge per a companys de tantes i tantes lluites. Amics comuns, preneu partit.
Preneu partit. No ens robeu el referèndum. No us apropieu del diumenge. No és una mobilització,
volem declarar la independència de Catalunya. I si ho feu, Roma no paga traïdors, tindrem memòria
i no us ho perdonarem mai”, ha sentenciat, tot llegint una nota.
3.- Quines ordres ha donat l’Ajuntament al cos de guàrdies municipals i a la brigada municipal de la Canonja durant les últimes setmanes en relació a la convocatòria del referèndum
d’autodeterminació del passat diumenge i en relació a l’acció política dels partits i entitats
que pretenien fer campanya amb normalitat? Així mateix, quines ordres va tenir aquesta
guàrdia municipal per a garantir la seguretat dels centenars de veïns i veïnes que diumenge
van anar a votar al referèndum?
Cap, pel que seguidament li diré.
En qualsevol procés electoral, els Ajuntaments comuniquen a la junta electoral de zona els
emplaçaments disponibles per a la col·locació gratuïta de cartells i els locals oficials i llocs públics
d'ús gratuït, als efectes de la celebració de la corresponent campanya electoral. El repartiment
d’aquests espais entre els partits, segons els criteris que estableix la Llei, l’efectua la Junta Electoral
de Zona.
De forma anàloga, l’article 23.2 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum
d’autodeterminació, determina que és competència de les sindicatures electorals de demarcació
rebre la informació sobre la disponibilitat d’espais públics per col·locar-hi publicitat electoral i per
organitzar-hi actes de campanya en els municipis del seu àmbit territorial d’actuació, i fer-ne
l’assignació entre els actors habilitats d’acord amb la pràctica habitual.
Al respecte, dir-li que no s’ha dirigit cap comunicació a aquest Ajuntament per part de la sindicatura
electoral de demarcació, que va dimitir segons s’ha fet públic.
Sense perjudici de l’abans dit, com vostè ja sap, el Tribunal Constitucional, mitjançant providència
de data 7 de setembre de 2017, va acordar admetre el recurs d’inconstitucionalitat presentat contra
la Llei 19/2017, de 6 de setembre i tenir per invocat pel President del Govern l’article 161.2 de la
Constitució Espanyola, fet que produeix la seva suspensió, des de la publicació al Butlletí Oficial de
l’Estat, que es va produir en data 8 de setembre de 2017.
Fer-li constar també, que el Tribunal Constitucional ha advertit a tots els alcaldes dels municipis de
Catalunya del deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la
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suspensió acordada. En particular, determina que s’han d’abstenir d’iniciar, tramitar, informar o
dictar, en l’àmbit de les seves competències, qualsevol acord o actuació que permeti la preparació
i/o celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya, apercebent de les eventuals
responsabilitats, inclosa la penal, en les que poden incórrer en cas de no atendre el requeriment.
En relació a les ordres va tenir la Guàrdia Municipal per a garantir la seguretat dels veïns i veïnes
que diumenge van anar a votar al referèndum, li faig constar que les competències en seguretat les
ostenten el cos de mossos d’esquadra. No obstant això, aquesta alcaldia va considerar necessari
incrementar la dotació de vigilants municipals que van prestar els seus serveis el dia 1 d’octubre,
amb torns de treball entre les 8 i 15 hores i entre les 15 i les 22 hores, amb 3 agents en cada torn.
4.- Veient com al llarg de la jornada del diumenge s’anaven multiplicant els episodis de repressió policial cap als votants que lliurement volien exercir els seus drets, per quin motiu
cap membre de l’equip de govern de l’Ajuntament de la Canonja va tenir el gest de venir fins
al col·legi electoral, preguntar com estava la situació i defensar els veïns i veïnes d’aquella
possible actuació policial?
De veritat m’està preguntant això? No creuen vostès que s’hauria pres com a una provocació???
Miri el que va passar el dilluns en la concentració que es va fer davant de l’Ajuntament, i era una
concentració per a protestar per les càrregues de la Policia i de la Guàrdia Civil.
Però, bé, el positiu és que la Policia i la Guàrdia Civil no van venir a la Canonja. Bé, en realitat, sí
que van venir, tres, tres secretes del CNP. I si no van venir més destacaments és perquè, potser,
“algú” va fer alguna trucada, pot ser...

I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:57 hores, d'ordre del Sr. Alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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