ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 6 D’ABRIL DE 2017.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta dos minuts del dia 6 d’abril 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. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal de 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
Sra. Marina Clavero Lozano, del grup municipal del PSC.
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 16 de febrer de 2017, que acompanyava a la convocatòria.
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2.- Despatx oficial.
DESPATX OFICIAL.- Per l’Alcaldia es dóna compte del Despatx Oficial que hi ha hagut des de la
sessió anterior i que a continuació es relaciona:
Butlletí oficial de l’Estat.-

•

Núm. 53, de 3 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública la relació de
persones estrangeres no comunitàries, a les quals es notifica la tramitació de baixa del padró
d’habitants municipal per caducitat.

Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 7302, de 6 de febrer de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva del Projecte executiu de condicionament i millora de l’avinguda Collblanc, entre
l’avinguda Carrasco i Formiguera i el carrer Ponç de Castellví.

•

Núm. 7307, de 13 de febrer de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es fan públiques les
aprovacions definitives de les bases reguladores de concessió de subvencions a esportistes i
per a la promoció de l’ocupació al municipi.

•

Núm. 7312, de 20 de febrer de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2017.

•

Núm. 7331, de 17 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública la convocatòria
per a la selecció d’un enginyer tècnic industrial.

•

Núm. 7331, de 17 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública la convocatòria
de la borsa de treball per poder proveir amb caràcter temporal places d’auxiliar administratiu.

•

Núm. 7334, de 22 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva del Reglament regulador del Consell Assessor d’Esports.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 24, de 3 de febrer de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic l’extracte de la
convocatòria per a la concessió d’ajuts a la natalitat o l’adopció en l’àmbit del municipi.

•

Núm. 24, de 3 de febrer de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic l’extracte de la
convocatòria per l’atorgament de subvencions destinades al suport a l’activitat empresarial i
comercial (claus urbanístiques 12, 13 i 14), exercici 2017.

•

Núm. 25, de 6 de febrer de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic l’extracte de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a l’arranjament i pintura de les
façanes de les vivendes del casc antic, 3a fase (quinquenni 2013/2017).

•

Núm. 25, de 6 de febrer de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic l’extracte de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades als comerciants, industrials i
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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).
•

Núm. 37, de 22 de febrer de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació dels
preus públics de l’activitat cultural al Liceu.

•

Núm. 37, de 22 de febrer de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la modificació en
les delegacions de les regidories de joventut, ensenyament i ocupació.

•

Núm. 47, de 8 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa públic l’extracte de la
convocatòria per a la concessió de subvencions als esportistes empadronats al municipi, exercici
2017.

•

Núm. 47, de 8 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa públic l’extracte de la
convocatòria per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció
de l’ocupació al municipi, pels anys 2017 i 2018.

•

Núm. 49, de 10 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’acord pel ple de
data 2 de febrer de 2017, de delegació de l’exercici de la competència d’establiment o
modificació de preus públics en la Junta de Govern Local.

•

Núm. 51, de 14 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
de l’Ordenança municipal de creació de fitxers amb dades de caràcter personal, protecció de
dades i normes de seguretat.

•

Núm. 51, de 14 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
del Reglament regulador del funcionament del Consell Assessor d’Esports.

•

Núm. 51, de 14 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publiquen les Bases de la
convocatòria per a la selecció d’un enginyer tècnic industrial, a mitja jornada, en règim de
contractació laboral amb règim d’interinitat.

•

Núm. 51, de 14 de març de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publiquen les Bases de
selecció, per concurs oposició, per crear una borsa de treball per poder proveir amb caràcter
temporal places d’auxiliar administratiu, en règim funcionarial interí o laboral.

•

Núm. 65, de 3 d’abril de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la matrícula de l’impost
sobre activitats econòmiques de l’any 2017, de tots els subjectes passius que exerceixin
activitats econòmiques i que no estiguin exempts del tributs, de l’1 fins al 15 d’abril de 2017.

•

Núm. 66, de 4 d’abril de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la comunicació dels
períodes de cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de l’any 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 de febrer i març de 2017.
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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.- Donar compte i ratificar les resolucions de l’alcaldia de data 13 de març de 2017 per les
quals s’inicia expedient de compra de dues finques propietat de la Cooperativa Agrícola i
Caixa Agrària de la Canonja.
Prèviament a la votació, l’alcalde obre un torn d’explicació de vot entre els representants dels grups
municipals.
Pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular, que diu que el seu grup dóna el vistiplau a l’acord de l’alcaldia amb la condició que es
supervisin els comptes de l’entitat, que l’Ajuntament sigui part activa en la investigació de la possible
mala gestió i que es formulin, si escauen, les corresponents denúncies.
Seguidament pren la paraula la Sra. Montserrat Tomàs Macías, portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió, que diu el següent:
“Des del grup municipal de CIU, volem expressar el nostre parer en referència al tema de la
Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de la Canonja.
Ens manifestem totalment contraris al fet que des d’una entitat pública, com és un Ajuntament, s’hagi
de rescatar a una privada com és una Caixa, per molt cooperativa o rural que sigui. Si s’ha fet una
mala gestió durant els darrers anys, no som nosaltres, sinó els responsables de gestionar-la, qui
s’ha de fer càrrec de resoldre-ho, i, partint des de la presumpció d’innocència, esperem que arribat
el moment, es prenguin accions legals contra els responsables si fos el necessari.
També volem fer una reflexió important a l’Ajuntament, amb aquest rescat estem creant un
precedent que pot ser se’ns girarà en contra en un futur, i poso un exemple: si un petit empresari
del poble, al que li van malament els negocis i es troba en situació de possible embargament per no
poder fer front als pagament d’obligacions tributàries, sou dels seus treballadors (veïns del poble)
etc, ... puja a l’Ajuntament a demanar ajuda, també se li compraran les seves propietats per ajudarlo? Això pot suposar un mal entès i crear una desigualtat de drets entre la ciutadania del nostre
municipi. És una cosa que cal valorar.
No obstant tot això, també pensem en totes aquelles persones, veïns del poble, que a hores d’ara
tenen els seus diners a la Caixa Rural i no el poden recuperar. Aquelles famílies que, el molt o poc
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que tenen, està allà i no en poden disposar, i que la seva no recuperació a curt termini, suposaria
posar-los en situació de risc, obligant-los a passar per una precarietat econòmica que pot ser fatal
en segons quins casos, i creiem que això tampoc ho podem permetre. Un dels deures dels regidors
i regidores que formem part del consistori és vetllar pel benestar dels ciutadans del nostre municipi,
i basant-nos en aquesta premissa, el nostre vot serà favorable.
Favorable sempre i quant tota la resta de vots també ho siguin, i la decisió sigui presa per unanimitat
absoluta. I que la proposta de rescat compti amb un informe favorable tant del Sr. Secretari com del
Sr. Interventor que certifiqui la viabilitat econòmica i jurídica del que es vol fer”.
Seguidament pren la paraula l’alcalde, que diu:
“En primer lloc hem de posar de manifest que tot i que l’Ajuntament no té cap responsabilitat, ni
política ni jurídica, en la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa, des del grup socialista i des
del govern creiem que l’ajuntament no es pot quedar al marge i contemplar aquesta greu situació
com si no anés amb nosaltres, hem d’assumir el compromís de fer tot allò que sigui possible, dins
del marge de les nostres competències i recursos econòmics, a fi i efecte de donar una solució útil
i real als afectats per la fallida.
Perquè? Per què hi ha “atrapades” uns quants centenars de famílies del poble, la majoria famílies
treballadores o persones grans que van dipositar els seus estalvis en aquesta entitat petita.
No podem deixar a l’estacada a aquests centenars de veïns del poble que no tenen cap culpa en la
situació originada.
Fer el contrari seria no només una injustícia sinó un perjudici evident pel conjunt de la Canonja ja
que afectaria negativament la cohesió social i deixaria moltes famílies en una situació d’angoixa i
incertesa davant del futur.
L’objectiu prioritari de l’Ajuntament és oferir una solució a les persones que viuen amb patiment la
possible desaparició dels seus estalvis, amb el que això comporta per a les seves economies.
En segon lloc cal remarcar que l’Ajuntament no esmerça els diners públics, ni salva cap entitat
privada, a canvi de res. Al contrari, l’aportació econòmica del consistori, si s’escau, permetrà al poble
tenir la titularitat pública d’equipaments i actius fins ara en mans de la cooperativa.
Aquests equipaments i actius patrimonials, si finalment s’obtenen, seran utilitzats per l’ajuntament
per millorar les seves instal·lacions i també bastir i donar nous serveis a la ciutadania.
També demanem a la resta d’administracions, en especial a la Generalitat, que posi fil a l’agulla i
s’impliquin també en la solució d’un problema real que afecta centenars de famílies humils, s’ha
d’actuar amb intel·ligència i sensibilitat social, el Govern no pot evadir la seva responsabilitat,
s’hauria de cercar una solució en la línia de la via emprada en el cas d’altres seccions de crèdit amb
problemes, no pot ser que tota la responsabilitat de la solució del problema recaigui només en
l’ajuntament.
Finalment manifestem la nostra voluntat de seguir treballant amb discreció i diligència per cercar,
entre tots, una solució real, factible i eficaç a aquest problema. Això vol dir que:
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1. Ens reunirem amb qui calgui per desbloquejar la situació, el nostre compromís és total.
2. Estimem necessària la unitat i el consens de totes les forces polítiques amb representació a
l’ajuntament, col·laboració i treball lleial al servei de la ciutadania, per resoldre un problema
greu que afecta el conjunt del poble .
3. Ens reservem la possibilitat d’emprendre des de l’ajuntament accions legals vers al responsables d’haver portat la situació fins aquí a l’espera de conèixer els detalls de com s’han
desenvolupat els fets.
No ens mou cap altre interès que la voluntat de trobar solució a aquest esdeveniment greu que posa
actualment en perill els estalvis de centenars de canongins i canongines que, de bona fe, van
confiar-los a aquesta entitat. Que puguin recuperar aquests estalvis és el que ens mou a treballar a
la recerca d’una solució viable i efectiva”.
Seguidament demana la paraula el secretari municipal, que explica que l’operació que es pretén
efectuar no es tracta d’un rescat, ni es concedeix cap subvenció o ajuda, es tracta d’expedients
d’adquisició d’immobles, que han estat informats favorablement pels serveis tècnics municipals, on
hi figuren els informes de secretari i interventor i, a més, caldrà informe de la Direcció General
d’Administració Local.
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:
“Mitjançant decrets de l’alcaldia de data 13 de març de 2017, es va resoldre iniciar expedients per
a l’adquisició directa de dos immobles propietat de la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de la
Canonja, amb els següents imports:
Finca ubicada al carrer Raval número 8, de la Canonja, seu de la secció de crèdit de la Cooperativa,
per un import de 247.535,46 €.
Finca ubicada al Camí Mas de Pons s/n, parcel·la 64 del polígon 116, seu de la Cooperativa, per un
import de 1.001.220,56 €.
Així mateix, es va aprovar sol·licitar informe al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, previ a l’adquisició directa, en compliment dels
articles 206.3 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 30.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament de patrimoni dels ens locals.
La competència per adoptar l’acord d’adquisició correspon a l’Alcaldia o al Ple en funció de què
l’import del valor del bé superi o no el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i en tot cas els sis
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre
anys, sempre que l'import acumulat en totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat,
referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada, segons
determina 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 contracte dels sector públic.
En data 13 de març de 2017 l’interventor municipal ha emès informe, en el qual es determina que
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els recursos ordinaris del pressupost municipal per l’exercici 2017, ascendeixen a 11.100.000 €
Vist l’informe emès pel secretari municipal, en el qual es determina que, en el cas de procedir-se a
l’adquisició conjunta o simultània dels dos immobles, l’òrgan competent per acordar-la serà el Ple
municipal.
Considerant el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Considerant el 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.- Restar assabentats i ratificar les resolucions de l’alcaldia de data 13 de març de 2017, d’inici
d’ expedient per a l’adquisició directa de dos immobles propietat de la Cooperativa Agrícola i Caixa
Agrària de la Canonja.
Segon.- Delegar en l’alcaldia, si escau, l’adquisició conjunta o simultània dels referits immobles.
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona”.
3.4.- Proposta de verificar el text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de la Canonja,
que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de
Tarragona, adoptat en la sessió del 7 de març de 2017. 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:
“El Ple de l’Ajuntament de la Canonja, en la sessió de data 16 de febrer de 2017, va aprovar
provisionalment el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de la Canonja, elevant l’expedient
a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, amb la finalitat que resolgui sobre la seva
aprovació definitiva.
La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió de data 7 de març de 2017,
va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el POUM de la Canonja, promogut i tramés per
l’Ajuntament, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un
text refós, per duplicat, verificat pel Ple de l’Ajuntament de la Canonja, que incorpori les
prescripcions descrites al text de l’acord.
Vist l’informe justificatiu del compliment de les prescripcions de l’acord de la Comissió que han estat
introduïdes al text refós elaborat pels redactors del document, així com l’informe favorable emès per
la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, informant favorablement el Text Refós.
Ateses les competències atribuïdes al Ple d’aquesta Corporació Local, de conformitat amb allò que
disposa l’article 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en relació amb l’article 85.1 del TRLUC, i atès allò
establert als articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
En conseqüència, el Ple acorda:
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Primer.- Verificar el text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de la Canonja, que
incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona,
adoptat en la sessió del 7 de març de 2017.
Segon.- Traslladar el text refós del POUM, verificat pel Ple de l’Ajuntament, i tota la seva
documentació complementària, a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona,
perquè hi doni conformitat i als efectes de la seva publicació al DOGC, i consegüent executivitat.”
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Donar compte de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2016. 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:
“Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 28 de febrer de 2017, es va aprovar la liquidació del
pressupost municipal i la incorporació de romanents corresponents a l’exercici 2016, que
seguidament es transcriu literalment:
“Vist el que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 90.1 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, en relació a la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016.
Vist l'informe i els annexos de la intervenció que consten a l'expedient en relació a la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2016, i que el dit informe és del tenor literal següent:
““De conformitat amb el que disposa l'article 191.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 89 i següents
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, en matèria de pressupostos, el pressupost de cada exercici
pel que fa a la recaptació de drets i pagament d'obligacions es liquidarà el 31 de desembre, i la
confecció dels estats demostratius de la liquidació s'han de realitzar abans del primer de març de
l'exercici següent.
L'article 93 del citat Reial Decret 500/1990 estableix la informació que ha de contenir la liquidació
respecte de l'estat de despeses i l'estat d'ingressos del pressupost i que com a conseqüència de la
liquidació s'han de determinar:
•
•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre.
Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre.
El resultat pressupostari de l'exercici.
Els romanents de crèdit.
El romanent de tresoreria.

L'article 90 del repetit Reial Decret 500/1990 estableix que correspon al President de la Corporació
l'aprovació de la liquidació, amb l'informe emès prèviament per la Intervenció, i que se n'haurà de
donar compte al Ple a la primera sessió que es convoqui.
La present liquidació s’ha efectuat aplicant l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
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Per tal d'atendre la normativa anterior respecte al pressupost de l'entitat, s'emet el present informe
en el que es consideraran, en primer lloc, les dades del pressupost de despeses, després les del
pressupost d'ingressos, el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria i els romanents de crèdit.
Vist que en data 23 de febrer de 2017 el Patronat de cultura, òrgan desconcentrat de l'Ajuntament
va aprovar la seva liquidació pressupostària, la qual s’annexa al present expedient.
Presentada la liquidació del pressupost de l’ajuntament de la Canonja, s’ha obtingut el resultat
següent:
A) Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Descripció
Pressupost inicial
Modificacions

Import
11.029.000,00 €
3.488.621,15 €

Pressupost definitiu

14.517.621,15 €

Despeses autoritzades

12.885.768,57 €

Despeses disposades

11.610.090,86 €

Obligacions reconegudes

10.772.278,65 €

Pagaments realitzats

10.361.982,73 €

Reintegrament depeses
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

4.181,10 €
10.357.801,63€
414.477,02€

2. Exercicis tancats:
Descripció

Import

Obligacions pendents de pagament

0,00 €

Oblig. per devolució d’ingressos pressupostaris

0,00 €

3. Total creditors pendents de pagament:
Descripció
Exercici corrent
Exercicis tancats
Totals
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Import
414.477,02€
0,00 €
414.477,02€

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

Import
11.029.000,00 €
3.488.621,15 €

Pressupost definitiu

14.517.621,15 €

Drets reconeguts

12.207.394,16 €

Ingressos realitzats

11.573.871,23 €

Devolucions d'ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

232.015,86 €
11.341.855,37€
865.538,79 €

2. Exercicis tancats
Descripció
Drets pendents de cobrament

Import
1.462.107,73€

3. Total deutors pendents de cobrament:
Descripció
Exercici corrent

Import
865.538,79 €

Exercicis tancats

1.462.107,73 €

Totals

2.327.646,52 €

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

12.207.394,16 €

-Obligacions reconegudes netes

10.772.278,65 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI

1.435.115,51 €

+ Despeses finançades amb romanents líquids

812.213,07 €

+ Desviacions negatives de finançament

227.061,78 €

- Desviacions positives de finançament
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
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83.460,97 €
2.390.929,39€

D) Romanent de tresoreria:

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

( + ) FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA A 31/12/2016

7.846.507,11 €

2.

( + ) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A 31/12/2016

2.327.734,94€

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

865.538,79 €
1.462.107,73 €
88,42 €

D'altres operacions no pressupostàries
3.

1.263.101,73 €

( - ) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2016
Del pressupost de despeses exercici corrent

414.477,02 €
0,00 €

Del pressupost de despeses exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries
4.

848.624,71 €
-398,87 €

Partides Pendents d'aplicació
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva.

-398,87 €

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva.

0,00 €

I.

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

II.

( - ) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT

III.

( - ) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

IV.

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

8.910.741,45 €
536.701,38 €
410.722,41 €
7.963.317,66 €

CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE UTILITZACIÓ

V.

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

VI.

( - ) ROMANENT PER INCORPORACIÓ DESPESES CORRENTS

VII.

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE (IV - V - VI)

VIII

DESPESES PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2016(4130)

IX.

SALDO DE CREDITORS PER DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS A 31/12/2016 (4080)

X.

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

1.586.560,86 €
115.766,58 €
6.260.990,22 €
0,00 €
0,00 €

6.260.990,22 €

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

14.517.621,15 €

OBLIGACIONS RECONEGUDES

10.772.278,65 €

ROMANENTS DE CRÈDIT

3.745.342,50 €

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total 3.745.342,50 €
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals) ascendeix a 837.372,14€.
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals) ascendeix a 1.275.677,71€
En compliment de les previsions de l'article 182 abans esmenat, es proposa la següent distribució,
entre romanents incorporables i no incorporables:
Incorporables:
Romanents afectats a ingressos amb finançament afectat:
Compromès: Inversions (Fase AD)

337.724,02 €

No compromès: Inversions (Fase A)

72.998,39 €

TOTAL ROMANENT AFECTAT (FINANÇAMENT EXTERN)

410.722,41 €

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

443.881,54 €
1.142.679,32 €

Compromès: Corrent (Fase AD)

55.766,58 €

No compromès: Corrent (Fase A)

60.000,00 €

TOTAL ROMANENT LLIURE

1.702.327,44 €

ROMANENT A INCORPORAR A L'EXERCICI 2016

2.113.049,85 €

La incorporació de romanents que disposin de finançament, d'acord amb les bases d'execució del
pressupost, serà aprovada per l'Alcaldia.
El total dels romanents que es poden incorporar al pressupost 2017 per estar compresos en els
supòsits assenyalats a l'article 182 del citat Reial Decret legislatiu 2/2004, es detallen a l'annex
"romanents a incorporar a l'exercici 2017", tenint un import total de 2.113.049,85 €.
Part d'aquest romanent de crèdit incorporable (1.632.292,65€), no es troba compromès ni afectat
cap finalitat específica i no s’incorpora a l’exercici 2017.
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F) Recursos utilitzables pel finançament de despeses.
A l’apartat D) es determina que el romanent líquid de tresoreria total de l’Ajuntament ascendeix a
8.910.741,45 €. Un cop deduïts d’aquest import els saldos de dubtós cobrament (536.701,38 €) i
l’excés de finançament (410.722,41 €), el romanent de tresoreria per a despeses generals és de
7.963.317,66 €. Part d'aquest romanent de tresoreria es destina a la incorporació d’inversions amb
finançament no afectat (1.586.560,86 €) i a la incorporació de despeses corrent (115.766,58 €). En
conseqüència. El romanent de tresoreria disponible (IV - V - VI) importa 6.260.990,22 €.
G) Annexos
S'adjunten com a annexos (dels pressupostos de l'Ajuntament i del Patronat):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'estat d'execució del pressupost d'ingressos i de despeses de l'exercici, per capítols.
L'estat d'execució del pressupost de despeses de l'exercici corrent, per aplicació
pressupostària.
L'estat d'execució del pressupost d'ingressos de l'exercici corrent, per aplicació
pressupostària.
L'estat d'execució de pressupostos tancats d'ingressos, per exercicis i aplicació
pressupostària.
La relació de creditors pendents de pagament.
La relació de deutors pendents de cobrament, per exercicis i aplicació pressupostària.
El resultat pressupostari.
El romanent de tresoreria.
Programa d'inversions 2016. Romanents de tresoreria afectats a ingressos finalistes i
desviacions de finançament
Els romanents de crèdits a incorporar a l'exercici 2017.
L'acta d'arqueig a 31 de desembre de 2016.

H) Execució del programa d’inversions del pressupost 2016. Desviacions de finançament.
A l’annex “Programa d’inversions 2016 “Romanents de tresoreria afectats a ingressos finalistes i
desviacions de finançament” es detallen les fonts de finançament de les inversions que es
contemplen al pressupost 2016 i les desviacions de finançament que s’han produït d’acord amb la
liquidació del pressupost.
Com a conseqüència a un excés de finançament afectat per inversions finalitzades, s'ha dut a terme
una modificació de les fonts de finançament d'aquestes respecte a la previsió inicial.
Les desviacions de finançament, s’han calculat de conformitat amb el que disposa la regla 50 de
l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local. que determina que es calcularan per diferència entre els drets reconeguts nets
pels ingressos afectats i el producte del coeficient de finançament pel total de les obligacions
reconegudes netes referits uns i les altres a un període considerat.
D’acord amb l’abans dit, existeixen desviacions negatives de finançament per import de 227.061,78
€ i desviacions positives de finançament per valor de 83.460,97 € i una desviació positiva
acumulada de finançament per import de 410.722,41 €, que s’han tingut en compte a l’hora de
calcular el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, respectivament.
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I) Saldos de drets reconeguts de dubtós cobrament (deteriorament de valor de crèdits de
gestió). Annex 0.
D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 341.1
de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de
deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint
en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de deteriorament de valor de crèdits de
gestió, en 536.701,38 € Per a la determinació d’aquesta quantia, s’ha tingut en compte l’antiguitat
dels deutes, el seu import i la naturalesa dels recursos. Els percentatges que s’han aplicat per a
determinar els saldos de dubtós cobrament són els recomanat per la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, els quals són més restrictius respecte els establerts a la Base 47 de les Bases d’execució
del Pressupost de l’exercici 2016.
El càlcul del dels ingressos de dubtós cobrament, segons la Base 47 de les Bases d’execució del
pressupost per l’exercici 2016, és el que seguidament es detalla:
any
Pendent cobrament
(cap. 1 a 3)
% dubtós cobrament
total deteriorament

2016
409.225,03€
5%
20.461,25 €

2015

2014

2013

203.751,56 €

127.508,71 €

221.213,28 €

15%

40%

80%

30.562,73 €

51.003,48 €

176.970,62 €

2012 - 2011
160.860,23 €
100%
160.860,23 €

Total dels ingressos de dubtós cobrament, calculat segons estableix a la Base 47, ascendeixen a
439.858,32 €
El càlcul del dels ingressos de dubtós cobrament, segons els percentatges recomanats per la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, és el que seguidament es detalla:
any
Pendent cobrament
(cap. 1 a 3 sense
multes de circulació)
% dubtós cobrament
total deteriorament

2016

2015

2014

2013

409.225,03 €

203.751,56 €

127.508,71 €

221.213,28 €

10%
40.099,50 €

30%
60.864,47 €

60%
76.505,23 €

90%
198.371,95 €

2012 - 2011
160.860,23 €
100%
160.860,23 €

Total dels ingressos de dubtós cobrament, calculat segons recomana la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, ascendeixen a 536.701,38 €.
Vist que el saldo de dubtós cobrament calculat segons els percentatges recomanats per la
Sindicatura de Comptes de Catalunya es superior, es considera més adient, per principi de
prudència, aplicar-lo. Consegüentment, el saldo de dubtós cobrament aplicat ascendeix a
536.701,38 €.
J) Objectiu d'estabilitat Pressupostària i capacitat de finançament (annex 1)
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J.1) De l’Ajuntament de la Canonja
+Ingressos no financers (DRN)

12.180.911,89 €

-Despeses no financeres (ORN)

9.936.820,57 €

Estabilitat pressupostària

2.244.091,32 €

+/- Ajustos:
Ajust recaptació cap 1- Impostos directes

-51.024,63 €

Ajust recaptació Cap 2- Impostos indirectes

-16.857,85 €

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

-38.889,91 €

pagament aplaçat
devolució participacions tributs de l'Estat 2015
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

45.000,00 €
166.595,36 €
2.348.914,29 €

El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en
conformitat als articles 3 i 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
J.2) Del pressupost consolidat
En data 23 de febrer de 2017 el Patronat de cultura, òrgan desconcentrat de l'Ajuntament va aprovar
la seva liquidació pressupostària, amb una capacitat de finançament de 409,66 €. Conseqüentment,
l’objectiu d'estabilitat Pressupostària del pressupost consolidat ascendeix a 2.348.914,29 €. Donant
compliment a l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
K) Respecte a la regla de la despesa (annex 2)
K.1) de l’Ajuntament de la Canonja
De conformitat a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, la despesa computable no ha de superar la taxa de referència de creixement
del PIB a mig termini de l’economia espanyola que, per a l’exercici 2016 ve fixada en l’1,8 %.
La IGAE, en el mes de novembre 2014, ha publicat el manual “Guía para la determinación de la
regla del gasto para Corporaciones locales. Artículo 12 de la ley 2/2012 orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financera, 3ª edición”, establint una relació d’ajustos a aplicar per a
la determinació de la regla de la despesa.
CÀLCUL DESPESA COMPUTABLE
Suma despeses no financeres (cap 1 a 7)
-/+ ajustos SEC
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PRESSUPOST LIQUIDAT 2015
9.780.556,47 €

Interessos del deute computats

- 13.633,85 €

Despeses finançades amb fons finalistes

- 416.404,10 €

Pagament aplaçat

- 52.500,00 €

TOTAL DESPESES AJUSTADES
inversions financerament sostenibles liq 2015
(Despeses ajustades- inversions financerament sost. )*1,018

9.298.018,52 €
-203.900,09 €
9.257.812,56 €

DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE

9.257.812,56 €
10.207.710,28 €

A) DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE
CÀLCUL DESPESA COMPUTABLE

PRESSUPOST LIQUIDAT 2016
9.936.820,57 €

Suma despeses no financeres
+/- AJUSTOS SEC

-705,12 €

Interessos del deute

-45.000,00 €

pagament aplaçat
Despeses finançades amb fons finalistes

-416.154,38 €
-326.867,27 €

Despeses en inversions financerament sostenibles

9.145.593,80 €

B) DESPESA COMPUTABLE TOTAL

109.718,76 €

MARGE DE DESPESA (A-B)

La diferència entre la “despesa màxima computable” i la “despesa computable total” ascendeix
109.718,76 €, donant compliment a l'objectiu de regla de la despesa.
K.1) del pressupost consolidat (annex 2)
En data 23 de febrer de 2017 el Patronat de cultura, òrgan desconcentrat de l'Ajuntament va aprovar
la seva liquidació pressupostària, amb una capacitat de despesa per import de 4.926,11 €.
Conseqüentment, la capacitat de despesa de la liquidació del pressupost consolidat ascendeix a
113.576,81 €, donant compliment a l’objectiu de la regla de la despesa.
L) Objectiu de deute viu (annex 3)
A data 31 de desembre de 2016 no consta concertada cap operació de crèdit ni cap operació de
tresoreria.
L’estat de devolució de participació de tributs de l’Estat en data 31 de desembre de 2016 és la
següent:

DESCRIPCIÓ
Devolució tributs de

CAPITAL
180.367,28€

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

DATA
FORMALITZACIÓ
17/07/2015

CURT
TERMINI
55.893,28€

LLARG
TERMINI
0.00€

TOTAL
55.893,28€

l'Estat 2013

Consegüentment, la ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2016 és del 0,00%. L’Ajuntament
de la Canonja compleix la normativa de tutela financera.
M) Destinació del superàvit pressupostari i del Romanent de Tresoreria
L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, amb denominació “Destinació del superàvit
pressupostari” estableix el següent:
““1. En el cas que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas
de l'Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net
sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar
a la reducció de deute.
2. [...]
3. A l'efecte del previst en aquest article s'entén per superàvit la capacitat de finançament segons el
sistema europeu de comptes [...].””
UTILITZACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA
Atès que l’Ajuntament de la Canonja no té deute viu a data de l’emissió del present informe, no es
troba subjecte a l’establert a l’article 32 de la llei orgànica 2/2012.
Als efectes d’evitar incidències en la tresoreria municipal, es recomana des de la Intervenció que,
tot i disposar d’un Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat de 6.260.990,22 €, es
garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a 1.753.356,59€ (annex 4).
La utilització del Romanent de Tresoreria per un import superior a Superàvit pressupostari pot
suposar un incompliment del principi d’estabilitat pressupostària.
Si en la liquidació del pressupost 2017 no es dona compliment als principis d’Estabilitat
pressupostària i / o de la regla de la Despesa, l’Ajuntament haurà d’aprovar un Pla econòmic i
financer.
CÀLCUL DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
L’ajuntament de la Canonja no té deute viu a 31 de desembre de 2016, que el romanent de tresoreria
per a despeses generals ajustat de l’exercici 2016 té un import de 6.260.990,22 € i que la capacitat
de finançament que es desprèn de la present liquidació pressupostària ascendeix a 2.348.914,29€.
L’import mínim de tresoreria, que és la major diferència negativa entre la previsió mensual
d’ingressos i de pagaments líquids de l’exercici 2017, ascendeix a -1.753.356,59 € i l’estimació de
capacitat de finançament en la liquidació pressupostària de l’exercici 2017 ascendeix a 15.988,38 €
(annex 5).
L’Ajuntament de la Canonja a 31 de desembre de 2016 no té despeses pendents d’aplicar a
pressupost (413).
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L’import a distribuir entre amortització anticipada i inversions financerament sostenibles és el
següent:
Import
(a)Import inferior de :
-Romanent de tresoreria per despeses generals 2016
-Capacitat de Finançament de la liquidació pressupostària 2016
(b) Despeses pendents d’aplicar a pressupost (413).
(c) Mínim de Tresoreria 2017
(d) Import distribuïble (a-b-c)
(e) Capacitat de finançament de la liquidació pressupostària 2017
Superàvit pressupostari (mínim entre (d) i (e))

2.348.914,29 €
- 0,00 €
-1.753.356,59 €
598.057,70€
15.988,38 €
15.988,38 €

Fonaments de dret
1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment de
tancament i la liquidació del pressupost.
2. L'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals estableix el caràcter preceptiu d’aquest informe.
3. L’article 93 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de manifest
diversos punts.
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment
del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LOEPYSF.
5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
6. Manual de càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat
per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
7. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per a
corporacions locals, 3a edició. IGAE.
8. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al ple en la primera sessió.
9. Abans de finalitzar el mes de març, s’ha de trametre còpia de la liquidació a la Comunitat
Autònoma i a l’Administració de l’Estat.
CONCLUSIÓ
1. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de
desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.
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2. El pressupost general liquidat de l’Ajuntament de la Canonja s’ajusta al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 3 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, i es
determina una capacitat de finançament per import de 2.348.914,29 €.
3. El pressupost general liquidat de l’Ajuntament de la Canonja dóna compliment a la regla de la
despesa, en els termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, mostrant una capacitat
de despesa de 109.718,76 €.
4. El deute viu de l'Ajuntament de la Canonja a data 31 de desembre de 2016 és del 0,00%, complint
així amb el límit de deute viu establert per tutela financera.
5. La competència per a l’aprovació correspon a l’alcalde i se’n donarà compte al ple en la primera
sessió que hi hagi.
6. S’informa favorablement sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016.””
En conseqüència, aquesta Alcaldia en ús de les facultats que li són conferides per la legislació vigent,
té per bé d’adoptar la següent RESOLUCIÓ:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de 2016 de l’Ajuntament de la
Canonja, informada per la Intervenció d’acord amb el que consta a la part expositiva d’aquesta
resolució
Segon.- Aprovar l'expedient núm. 1 de modificació de crèdits de l’exercici 2017, per incorporació de
romanents de crèdit i generació d’ingressos, per un import de 2.113.489,74 € de conformitat amb el
que disposa l’article 176.2.b) en relació amb el 182.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 48 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril, amb el següent detall:
Finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Despesa corrent:
Finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals Inversions:
Finançat amb romanent afectat.
Inversions:
Total incorporació de romanents.

115.766,58 €
1.586.560,86 €
410.722,41 €
2.113.049,85 €

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

Quart.- Remetre còpia de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016 a l’Administració de l’Estat
i a la Generalitat de Catalunya, als efectes de l’establert a l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”
En conseqüència el Ple acorda el següent:
Quedar-ne assabentats de la resolució de l'alcaldia de data 28 de febrer de 2017, per la que s'aprova
la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de 2016 i s'aprova l'expedient núm. 1 de
modificació de crèdits del 2017, per incorporació de romanents de l'exercici 2016”.
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4.2.- Proposta de modificació de crèdits número 2 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:
“Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigents.
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. 2/2017 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Proposta de
consignació

Aplicació
pressupostària

Denominació

01.1532.60002

Expropiació servitud de pas finca Polígon 101, parcel·la 116

01.920.62207

Adquisició finques de Cooperativa Agrícola i Caixa Rural

1.270.000,00 €

Adquisició finca al Sector Nord
Conveni digitalització documents amb Arquebisbat
Tendals pati castell
Mobiliari (lliteres arqueòlegs)

320.000,00 €
3.500,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
1.606.500,00 €

01.920.60907
01.920.48000
01.330.62902
01.333.62502
TOTAL

1.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària

Denominació

01.231.62500
01.342.21200

Mobiliari
Conservació i manteniment
poliesportiu
Subvencions entitats Culturals

01.334.48900
TOTAL

Consignació
abans de la
modificació
2.000,00 €
30.000,00 €

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2.000,00 €
30.000,00 €

4.000,00 €
60.000,00 €

16.500,00 €
48.500,00 €

3.700,00 €
35.700,00€

20.200,00 €
84.200,00 €

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
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1.606.500,00 €

SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

35.700,00 €
1.642.200,00 €

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
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: 4.507.633,63€
Aplicació
pressupostàri
87000 a

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
1.642.200,00 €

RTDG disponible pendent després de la modificació: 2.865.433,63€
RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Total

1.642.200,00€
1.642.200,00€

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 tercera que
correspon a la relació d’aportacions i subvencions a entitats, amb el següent detall:

ENTITAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
MODIFICACIÓ

Nova amistat

334.48900

2.100,00 €

Diables de la Canonja

334.48900

1.600.00 €

Quart.- Modificar la base 49.3 les bases d'execució del pressupost, amb la finalitat d’aplicar els
percentatges de dubtós cobrament recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
El redactat de la Base 49.3 abans d’aquesta modificació és el que seguidament es detalla:
“(...):
Anys d’antiguitat
0
1

% deterioració
5%
15%
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2
3
4 i anteriors

40%
80%
100%

El càlcul del dubtós cobrament s'ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets pendents de
cobrament dels capítols 1, 2, 3 i 5, sense incloure els ingressos garantits.”
La modificació que es proposa és la següent:
“Els drets carregats al recaptador que es trobin en situació de pendents seran objecte de la
necessària deterioració de valor dels crèdits i partides a cobrar que es calcularà aplicant els criteris
següents:
Anys d’antiguitat
0
1
2
3
4 i anteriors

% deterioració
10%
30%
60%
90%
100%

El càlcul del dubtós cobrament s'ha de realitzar considerant els drets reconeguts nets pendents de
cobrament dels capítols 1, 2 i 3, sense incloure les multes de circulació.”
Cinquè- 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.
Sisè - En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de les
aplicacions pressupostàries que s’han indicat”.
4.3.- Donar compte al Ple dels informes emesos 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 quart trimestre de 2016. 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.
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Vistos els informes emesos per l’interventor municipal, de data 30 de gener de 2017, que figuren en
els expedients 65/2017 i 66/2017 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-ne 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.
4.4.- 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, quart trimestre de 2016. 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.
Quart trimestre 2016, que figuren a l'expedient 72/2017 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-ne 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”.
4.5.- Donar compte del decret de l’alcaldia, de data 17 de febrer de 2017, pel qual s’aprova el
pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020. 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
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En data 14 de febrer de 2017 s’emet l’informe de la intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini 2018-2020, que es considera coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig
termini per als exercicis 2018 a 2020, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2016 i
la previsió de la liquidació de l’exercici 2017.
En data 17 de febrer de 2017 l’alcaldia va aprovar la següent resolució:
““Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini pel període 2018 a 2020, redactat per la
regidoria d’hisenda, el qual consta a l’expedient en tràmit, i té el següent resum:
MARC PRESSUPOSTARI D’INGRESSOS
Estimació liPrevisió
Previsió
quidació
Any 2018
Any 2019
Any 2017
(en euros)
(en euros)
A) Detall d'ingressos corrents
Impost sobre Béns
4.500.000,00
4.545.000,00
4.590.500,00
Immobles
Impost sobre Activitats
4.247.000,00
4.247.000,00
4.247.000,00
Econòmiques
Impost sobre Vehicules de
240.000,00
240.000,00
240.000,00
Tracció Mecànica
Impost sobre Increment de
Valor dels Terrenys de
39.000,00
39.000,00
39.000,00
Naturalesa Urbana
Impost sobre
Construcciones
80.000,00
80.000,00
80.000,00
Instal·lacions y Obres
Capítol 1 y 2: Impostos
9.106.000,00
9.151.000,00
9.196.500,00
directes i indirectes
Capítol 3. Taxes, preus
680.000,00
660.000,00
660.000,00
públics i altres ingressos
Participació de Tributs de
1.156.315,10
1.212.000,00
1.212.000,00
l’Estat
Subvencions finalistes
d'altres administracions
112.300,00
112.300,00
112.300,00
públiques
Resta de capítol 4
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Capítol 4. Transferències
1.278.615,10
1.334.300,00
1.334.300,00
corrents
Capítol 5. Ingressos
113.100,00
113.100,00
113.100,00
patrimonials
Total de Ingressos corrents
11.177.715,10
11.258.400,00
11.303.900,00
B) Detall d'ingressos de capital
Capítol 7. Transferències de
100.000,00
100.000,00
100.000,00
capital
Total d'Ingressos de Capital
100.000,00
100.000,00
100.000,00
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Previsió
Any 2020
(en euros)
4.636.000,00
4.247.000,00
240.000,00
39.000,00

80.000,00
9.242.000,00
660.000,00
1.212.000,00
112.300,00
10.000,00
1.334.300,00
113.100,00
11.349.400,00
100.000,00
100.000,00

C) Detall d'ingressos financers
Capítol 8. Actius financers

35.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Total d'Ingressos Financers

35.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

11.312.715,10

11.418.400,00

11.463.900,00

11.509.400,00

TOTAL INGRESSOS

MARC PRESSUPOSTARI DE DESPESES
A) Detall
corrents

de

despeses

Estimació liquidació
Any 2017

Previsió
Any 2018
(en euros)

Previsió
Any 2019
(en euros)

Previsió
Any 2020
(en euros)

1.750.000,00

2.081.300,00

2.081.300,00

2.081.300,00

2.146.160,00

2.700.000,00

2.729.600,00

2.760.100,00

2.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.781.300,00

4.572.100,00

4.370.000,00

4.150.000,00

8.679.460,00

9.358.400,00

9.185.900,00

8.996.400,00

2.561.800,00

2.000.000,00

2.218.000,00

2.453.000,00

2.561.800,00

2.000.000,00

2.218.000,00

2.453.000,00

35.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

11.276.260,00

11.418.400,00

11.463.900,00

11.509.400,00

A) Detall d'ingressos corrents
Capítol 1. Despeses de
personal
Capítol 2. Despeses
corrents en béns i serveis
Capítol 3. Despeses
financeres
Capítol 4. Transferències
corrents
Total de Despeses Corrents
B) Detall de despeses de capital
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de
capital
Total de Despeses Capital
C) Detall de despeses financeres
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total
de
Despeses
Financeres
TOTAL DESPESES

Segon.- Donar compte de la present resolució al primer ple que es celebri.
Tercer- Traslladar el pla pressupostari a mig termini (període 2016-2018) al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1
d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a
la Llei Orgànica 2/2012.””
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
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comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini
en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà
una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic.
2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, determinava
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
2.3. L’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril disposa que, en el supòsit que la liquidació
pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net sempre
amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció de deute.
La disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013,
de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials
per al destí del superàvit pressupostari.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1.- Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 17 de febrer de 2017, ratificant-la en tots els
seus termes”.
4.6.- Donar compte de l’informe complementari al pressupost 2017, emès per l’interventor
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:
“Vist l'establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Vist l'informe emès per l’interventor en data 21 de març de 2017, que figura a l'expedient i ha pogut
ser examinat pels assistents, relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, de la
regla de la despesa i del deute públic en el pressupost municipal 2017, un cop aprovat l'expedient
de liquidació pressupostària de l'exercici 2016.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès per l’interventor d'aquest Ajuntament, en relació al
compliment de Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària”.
4.7.- Donar compte del decret de l'alcaldia, de data 28 de febrer de 2017, pel qual s’aprova la
formalització comptable de diverses baixes i regularitzacions de drets reconeguts pendents
de cobrament d'exercicis tancats. 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:
“Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si la
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relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament
respon a drets efectivament exigibles actualment.
Per Decret de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2017, obrant a l'expedient, es resol formalitzar
comptablement les baixes i regularitzacions de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis
tancats que es citen a la part expositiva.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 28 de febrer de 2017, ratificant-la en tots els seus
termes”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Restar assabentats de la resolució de l'alcaldia de data 22 de març de 2017, relativa a la
pròrroga fins a la nova adjudicació, del contracte per la prestació del servei de gestió del
poliesportiu municipal. A la vista de la proposta que realitza el regidor d’esports en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista el decret de l’alcaldia de data 22 de març de 2017, el qual figura a l’expedient, pel qual es
resol el següent:
“Primer.- Iniciar el procediment d'adjudicació del contracte del servei de gestió del poliesportiu
municipal de la Canonja.
Segon.- Disposar que es redactin els plecs de clàusules que han de regir el contracte i el procés
d'adjudicació.
Tercer.- Prorrogar, fins a la nova adjudicació, el contracte per la prestació del servei de gestió del
poliesportiu municipal que executa la mercantil JF Sport la Canonja SLU, amb les mateixes
condicions que les pactades en l’actualitat.
Quart.- Notificar la present resolució a JF Sport la Canonja SLU.
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple”.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Restar assabentats de la resolució de l'alcaldia de data 22 de març de 2017, relativa a la pròrroga
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fins a la nova adjudicació, del contracte per la prestació del servei de gestió del poliesportiu
municipal que executa la mercantil JF Sport la Canonja SLU”.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Donar compte de la justificació de despeses de la cavalcada de reis 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 cavalcada de reis 2017, amb expressió de l’
import que seguidament es detalla:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Cavalcada de Reis 2017 (Exp. 175/17)

10/03/17

15.041,44 €

Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de l’interventor municipal, s'han imputat a les
diferents aplicacions pressupostàries que figuren indicades al corresponent decret, el qual figura en
l’expedient en tràmit i ha pogut ser examinat pels assistents.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de la resolució de l'alcaldia de la data indicada a la part expositiva, relativa
a l'aprovació de despeses de la cavalcada de reis 2017”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ..........................................
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA.11.1.- Proposta d’aprovació de la delegació al Consell Comarcal del Tarragonès, encàrrec de
gestió i conveni regulador, referent als serveis de neteja viària i deixalleria fixa.
Amb caràcter previ, i en torn d’explicació de vot, el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup municipal
de la Candidatura d’Unitat Popular, manifesta que dóna suport a l’acord, en tant que es tracta d’una
delegació de competència, però que el seu grup defensa que aquests serveis es realitzin per gestió
pública directa, cosa que el Consell Comarcal del Tarragonès no fa en l’actualitat. També reitera la
petició de reunió de la Comissió Paritària amb l’Ajuntament de Tarragona als efectes de revisar el
contracte de la brossa.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidora de neteja pública en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
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El Consell Comarcal del Tarragonès està preparant els plecs de condicions de la nova licitació
corresponents a diversos serveis mediambientals, entre d’altres, el de neteja viària i el de deixalleria.
Per aprovar la licitació i els respectius plecs tècnic i administratiu és necessari que disposi de la
corresponent delegació i aprovació dels convenis dels municipis que participaran en aquests serveis.
El Consell Comarcal ha valorat els serveis a incloure en la nova licitació corresponent al municipi
de la Canonja. El pressupost consta a l’expedient i estableix la despesa màxima previsible el primer
any del servei, d’acord amb els treballs previs conformats pel tècnic de l’àrea de medi ambient, i
contempla les condicions, freqüències i característiques del servei que l’Ajuntament assumeix.
Vist el conveni de col·laboració marc, i el corresponent annex, a establir entre aquest Ajuntament i
el Consell Comarcal del Tarragonès, que es troba a l’expedient i es dóna per reproduït, regulador
de la delegació i encàrrec de gestió en diferents serveis mediambientals.
Atès que l’Ajuntament considera que amb la delegació i encàrrec de gestió dels serveis de neteja
viària i deixalleria, es millora l’eficiència en la gestió pública, en facilitar la utilització conjunta de
mitjans i serveis públics.
Fonaments de Dret.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.
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la delegació a favor del Consell Comarcal del següent:
-

-

Adopció en nom i com a delegat de l’Ajuntament, dels acords necessaris per a la contractació
i prestació dels serveis mediambientals, que figuren a l’annex del conveni. (L’ajuntament
respondrà directament davant l’adjudicatari essent part del contracte). S’inclou la resolució
de tots els recursos del procés contractual.
Modificacions o variacions del contracte conseqüència dels plecs o exigides per la legislació
aplicable en la matèria.
Tractament de residus.

Segon.- Aprovar els següents encàrrecs de gestió de les activitats de caràcter material, tècnic o de
serveis de la prestació dels serveis mediambientals que figuren a l’annex del conveni:
-

Redacció de tota la documentació tècnica i administrativa per fer possible la contractació de
la prestació a favor del municipi dels serveis mediambientals indicats a l’annex.
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-

Realització de totes les tasques de seguiment de la prestació objecte del contracte (inclou
el control del compliment de l’execució del servei i informar certificacions factures del contractista de forma prèvia a la retribució de la corresponent certificació o factura per part de
l’Ajuntament). Aquest informe acreditarà la prestació del servei i podrà donar lloc a la seva
retribució per part de l’Ajuntament.

Tercer.- Aprovar el conveni de col·laboració marc, i el corresponent annex, a establir entre aquest
Ajuntament i el Consell Comarcal del Tarragonès, que es troba a l’expedient i es dona per reproduït,
regulador de la delegació i encàrrec de gestió en diferents serveis mediambientals, així com les
obligacions derivades per a aquesta Corporació en especial davant del contractista i del Consell
Comarcal.
Quart.- L’Ajuntament accepta que el preu dels serveis del contracte que per delegació adjudicarà i
formalitzarà el Consell Comarcal amb l’empresa guanyadora de la licitació serà el que resulti de
l’adjudicació del procediment contractual convocat per aquest per delegació i encàrrec de gestió de
l’Ajuntament que pot incloure la licitació i contractació del servei d’altres Ajuntaments assumint
aquests el cost que els sigui repercutible, i de les modificacions o variacions que s’apliquessin al
mateix, sent aquests com a màxim per al primer any els que rauen a l’annex del present conveni.
L’ajuntament accepta l’obligació de pagament de forma directa al contractista d’acord amb els termes que resultin de l’adjudicació i del plec rector del contracte.
Cinquè.- L’Ajuntament assumeix l’obligació plurianual de consignar en el pressupost municipal crèdit
suficient i adequat per fer front a les despeses derivades de l’esmentada adjudicació durant el termini de vigència del contracte en tant que és un acord del mateix, adoptat en base únicament a la
delegació i encàrrec de gestió efectuada al Consell que no determina l’obligació de pagament del
Consell.
Sisè.- El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i s’estableix per una vigència de 10
anys a comptar des del dia en què es formalitzi per delegació el contracte administratiu amb l’empresa adjudicatària dels serveis.
Setè.- Donar compte d’aquest Conveni al Síndic de Comptes de Catalunya, al superar la quantia de
600.000 €.
Vuitè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal.
Novè.- Trametre, un cop siguin signats per les parts, còpia del conveni indicat a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
el que estableix l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de
juny de 1995”.
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS.No es presenten.
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14.- PRECS I PREGUNTES.No es presenten.
Seguidament, es formulen dues proposicions de l'alcaldia, en relació a punts que no van ser inclosos
a l'ordre del dia. En tant que els assumptes no figuren a l'ordre del dia de la sessió, per unanimitat
dels assistents s'aprova el seu debat.
A la vista de les propostes de l'alcaldia, el ple aprova, per unanimitat, els acords que seguidament
es transcriuen:
FOD 1.- Aprovació de les xifres d’habitants relatives al Padró Municipal a data 1 de gener de
2017.
“Pels serveis municipals s'han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d'habitants referida a l'1 de gener de 2017, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme
durant l'exercici 2016.
Per confeccionar aquests resums numèrics s'han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d'habitants i rebudes de l'Institut Nacional d'Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d'intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals.
FONAMENTS DE DRET
1.- Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, que aprova el Reglament de població i
demarcació territorial de les entitats locals.
2.- Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sots-secretaria del Ministeri de la Presidència, per
la qual es disposa la publicació de la Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció
General per a l'Administració Local, de 25 d'octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d'obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d'habitants d'aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2017, i que conté la xifra total
d'habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l'exercici 2016. El resum
que s'aprova és el següent:

Homes

% Homes

Dones

% Dones

Total habitants

2.865

49,16

2.963

50,84

5.828

Segon.- Comunicar a l'INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, que resulta d'aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté els registres dels habitants empadronats en aquest
municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d'octubre de 2005
d'instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d'obtenció
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de la proposta de xifres oficials de població”.
FOD.- Restar assabentats de la modificació de la denominació del grup municipal de
Convergència i Unió.
“El ple municipal, en data 30 de juny de 2015, va acordar, entre d’altres la constitució dins de
l’Ajuntament de la Canonja del grup municipal de Convergència i Unió - CIU, integrat pel Sr. José
Ramón Fernández Bermúdez.
En data 21 de juliol de 2016, va prendre possessió del seu càrrec de regidora la Sra. Montserrat
Tomàs Macías, de la candidatura de Convergència i Unió, en substitució del Sr. José Ramón
Fernández Bermúdez.
El Ple municipal, en data 28 de juliol de 2016 va aprovar la substitució del Sr. José Ramón
Fernández Bermúdez com a membre del grup municipal de Convergència i Unió, per part de la Sra.
Montserrat Tomàs Macías.
En data 23 de gener de 2017, la Sra. Montserrat Tomàs Macías, comunica a l’Ajuntament el canvi
de denominació del grup municipal de Convergència i Unió, que passarà a denominar-se Grup
Municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU.
Considerant el que disposen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; 50 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; 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i
altra normativa concordant, en matèria de constitució i funcionament dels grups polítics.
Considerant el que disposa l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal.
En conseqüència, el Ple acorda:
Restar assabentats del canvi de denominació del grup municipal de Convergència i Unió, que
passarà a denominar-se Grup Municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU”.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:53 hores, d'ordre del Sr. Alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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