ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 28 DE MARÇ DE 2018.

A la Canonja, essent les 19 hores i 32 minuts del dia 1 de febrer de 2018, 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.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, del grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, del grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, del grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, del grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, del grup municipal del PSC.
Sra. Marina Clavero Lozano, del grup municipal del PSC.
Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretari
Sr. Josep Maria Sabaté Vidal.
No assistents i/o excusats
Sra. Francisca Márquez Sola, 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.Amb caràcter previ a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, la regidora Sra. Montserrat Tomàs
Macías, del grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU, comenta que el prec que es va formular
en relació a la neteja viària, no es va fer a proposta de l’entitat la Canonja 3, tal com es va manifestar,
sinó que va sortir d’un membre de l’entitat a títol individual i que es tingui en compte en l’acta.
El Sr. Salvador Ferré Budesca, del grup municipal del PSC, que va contestar en relació al prec
formulat, manifesta que, si s’esmena l’acta, perd sentit la part inicial de la seva resposta, que es
referia específicament a l’entitat la Canonja 3.
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El secretari municipal manifesta que constarà l’aclariment que efectua la Sra. Tomàs en l’acta de la
present sessió, i no es procedirà a l’esmena de l’acta de la sessió anterior, en tant que a la mateixa
hi consten les expressions que realment es van efectuar, i el que es tracta és d’aclarir-les.
Un cop efectuat l’aclariment, seguidament, s'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de
l'acta de la sessió plenària ordinària de data 1 de febrer de 2018.
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:
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. 38, de 12 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el procediment
de notificació a diferents interessats del procediment de baixes d’ofici del padró d’habitants
aprovades per resolució de la Junta de Govern Local de data 7 d’agost de 2017.

•

Núm. 39, de 13 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la notificació a
diferents interessats del procediment de baixa per caducitat de la renovació de les inscripcions
padronals de les persones estrangeres no comunitàries, aprovades per resolució de la Junta
de Govern Local de data 12 de juny de 2017

•

Núm. 39, de 13 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el procediment
de notificació a diferents interessats del procediment de baixes d’ofici del padró d’habitants
aprovades per resolució de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2016.

•

Núm. 39, de 13 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el procediment
de notificació a diferents interessats del procediment de baixes d’ofici del padró d’habitants
aprovades per resolució de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2016.

•

Núm. 40, de 14 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el procediment
de notificació a diferents interessats del procediment d’incoació d’expedient de baixes d’ofici del
padró d’habitants aprovades per resolució de la Junta de Govern Local de data 24 de juliol de
2017.

•

Núm. 40, de 14 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el procediment
de notificació a diferents interessats del procediment de baixes d’ofici del padró d’habitants
aprovades per resolució de la Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2017.

Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 7563, de 21 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació inicial de la
modificació de l’ordenança de creació de fitxers amb dades de caràcter personal, protecció de
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dades i normes de seguretat, annex I, número 24, fitxer de recursos humans, apartat e)
“estructura del fitxer”.
•

Núm. 7573, de 7 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre la licitació del servei de
prestacions professionals per a la Regidoria de Joventut.

•

Núm. 7576, de 12 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva del
projecte de subministrament i instal·lació d’elements d’escalada.

•

Núm. 7580, de 16 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació del Reglament
del cementiri municipal.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 25, de 5 de febrer de 2018, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
del Reglament del cementiri municipal.

•

Núm. 34, de 16 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte ne
castellà de la convocatòria per la concessió de subvencions destinades a l’arranjament i pintura
de façanes del nucli antic de la Canonja, 4ª Fase, quinquenni 2018-2022.

•

Núm. 37, de 21 de febrer de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de la proposta de modificació de l’ordenança de creació de fitxers amb dades de caràcter
personal, protecció e dades i normes de seguretat, annex I, número 24, fitxer de recursos
humans, apartat e) “estructura del fitxer”.

•

Núm. 46, de 6 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la convocatòria del
concurs per procediment obert per a l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de
domini públic d’una porció de terreny en la finca amb adreça al Camí del Cementiri núm. 1,
qualificada com a sistema de serveis tècnics i ambientals (Clau T), per tal de millorar la cobertura
de telefonia mòbil al municipi.

•

Núm. 46, de 6 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publica el
procediment d’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bar del Poliesportiu
municipal Josep Canadell i Veciana.

•

Núm. 46, de 6 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publica la
convocatòria de licitació per l’adjudicació del contracte de serveis de prestacions professionals
per a la Regidoria de Joventut.

•

Núm. 46, de 6 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació del preu
públic per l’Activitat Cultural al Liceu.

•

Núm. 51, de 13 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
del Projecte de subministrament i instal·lació de diferents elements d’escalada (rocòdroms) en
diferents emplaçaments del municipi de la Canonja.

•

Núm. 53, de 15 de març de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publiquen els períodes de
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cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de l’any 2018.
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 2018.

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.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
L’alcalde comenta que s’ha facilitat a tots els regidors un resum de la liquidació i altra documentació
relativa als assumptes de l’àrea d’hisenda, i demana a l’interventor que faci un resum de la proposta.
L’interventor comenta les principals dades que figuren a la liquidació del pressupost.
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:
“Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 26 de febrer de 2018, es va aprovar la liquidació del
pressupost municipal i la incorporació de romanents corresponents a l’exercici 2017, 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 2017.
Vist l'informe i els annexos de la intervenció que consten a l'expedient en relació a la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2017, 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
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confecció dels estats demostratius de la liquidació s'han de realitzar abans del primer de març de
l'exercici següent.
L'article 93 del citat Reial Decret 500/1990 estableix la informació que ha de contenir la liquidació
respecte de l'estat de despeses i l'estat d'ingressos del pressupost i que com a conseqüència de la
liquidació s'han de determinar:
•
•
•
•
•

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

L'article 90 del repetit Reial Decret 500/1990 estableix que correspon al President de la Corporació
l'aprovació de la liquidació, amb l'informe emès prèviament per la Intervenció, i que se n'haurà de
donar compte al Ple a la primera sessió que es convoqui.
La present liquidació s’ha efectuat aplicant l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Per tal d'atendre la normativa anterior respecte al pressupost de l'entitat, s'emet el present informe
en el que es consideraran, en primer lloc, les dades del pressupost de despeses, després les del
pressupost d'ingressos, el resultat pressupostari, el romanent de tresoreria i els romanents de crèdit.
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

Import

Pressupost inicial

13.485.000,00 €

Modificacions

6.051.923,69 €

Pressupost definitiu

19.536.923,69 €

Despeses autoritzades

14.327.176,51 €

Despeses disposades

11.919.183,57 €

Obligacions reconegudes

11.527.210,77 €

Pagaments realitzats

11.202.611,46 €

Reintegrament depeses

8.270,91 €

Pagaments líquids

11.194.340,55 €

Obligacions pendents de pagament

332.870,22 €
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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

Import

Exercici corrent

332.870,22 €

Exercicis tancats

0,00 €

Totals

332.870,22 €

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

Import

Pressupost inicial

13.485.000,00 €

Modificació

6.051.923,69 €

Pressupost definitiu

19.536.923,69 €

Drets reconeguts

12.963.030,84 €

Ingressos realitzats

12.336.011,09 €

Devolucions d'ingressos

98.993,40 €

Recaptació líquida

12.237.017,69 €

Drets pendents de cobrament

726.013,15 €

2. Exercicis tancats
Descripció

Import

Drets pendents de cobrament

905.655,12 €

3. Total deutors pendents de cobrament:
Descripció

Import

Exercici corrent

726.013,15 €
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Exercicis tancats

905.655,12 €

Totals

1.631.668,27 €

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

12.963.030,84 €

-Obligacions reconegudes netes

11.527.210,77 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI

1.435.820,07 €

+ Despeses finançades amb romanents líquids

2.277.231,23 €

+ Desviacions negatives de finançament

336.684,50 €

- Desviacions positives de finançament

20.507,48 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

4.029.228,32 €

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

( + ) FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA A 31/12/2017

2.

( + ) DEUTORS PENDENTS DE COBRAR A 31/12/2017
Del pressupost d'ingressos exercici corrent
Del pressupost d'ingressos exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries

3.

1.631.756,69 €
726.013,15 €
905.655,12 €
88,42 €
1.204.324,35 €

( - ) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A 31/12/2017
Del pressupost de despeses exercici corrent
Del pressupost de despeses exercicis tancats
D'altres operacions no pressupostàries

4.

10.144.118,12 €

332.870,22 €
0,00 €
871.454,13 €
-292.796,74 €

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

293.357,50 €

(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva.

560,76 €

I.

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

10.278.753,72 €

II.

( - ) SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT

1.004.793,83 €

III.

( - ) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

92.004,51 €

IV.

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

9.181.955,38 €

CÀLCUL DEL ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE UTILITZACIÓ
V.

( - ) ROM. DE TRESORERIA PER INC. INVERSIONS AMB FIN. NO AFECTAT

2.616.430,47 €

VI.

( - ) ROMANENT PER INCORPORACIÓ DESPESES CORRENTS

91.530,75 €

VII

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE (IV - V - VI)

6.473.994,16 €

VIII. Despeses pendents d'aplicar a pressupost a 31/12/2017 (4130)
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0

IX.

Saldo de creditors per devolució d'ingressos a 31/12/2017 (4080)

0

X.

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT
IX)

(VII - VIII 6.473.994,16 €

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

19.536.923,69 €

OBLIGACIONS RECONEGUDES

11.527.210,77 €

ROMANENTS DE CRÈDIT

8.009.712,92 €

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total 8.009.712,92 €
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals) ascendeix a 391.972,79€.
- 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 2.407.992,94 €.
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)

16.071,13 €

No compromès: Inversions (Fase A)

75.933,39 €

TOTAL ROMANENT AFECTAT (FINANÇAMENT EXTERN)

92.004,51 €

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

329.370,91 €
2.287.059,55 €

Compromès: Corrent (Fase AD)

46.530,75 €

No compromès: Corrent (Fase A)

45.000,00 €

TOTAL ROMANENT LLIURE
ROMANENT A INCORPORAR A L'EXERCICI 2018
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2.707.961,22 €
2.799.965,73 €

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 2018 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 2018", tenint un import total de 2.799.965,74 €.
Part d'aquest romanent de crèdit incorporable (5.209.747,18 €), no es troba compromès ni afectat
cap finalitat específica i no s’incorpora a l’exercici 2018.
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
10.278.753,72 €. Un cop deduïts d’aquest import els saldos de dubtós cobrament (1.004.793,83 €)
i l’excés de finançament (92.004,51 €), el romanent de tresoreria per a despeses generals és de
9.181.955,38€. Part d'aquest romanent de tresoreria es destina a la incorporació d’inversions amb
finançament no afectat (2.616.430,47 €) i a la incorporació de despeses corrent (91.530,75 €). En
conseqüència. El romanent de tresoreria disponible (IV - V - VI) importa 6.473.994,16 €.
G) Annexos
S'adjunten com a annexos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 2017. Romanents de tresoreria afectats a ingressos finalistes i
desviacions de finançament
Els romanents de crèdits a incorporar a l'exercici 2018.
L'acta d'arqueig a 31 de desembre de 2017.

H) Execució del programa d’inversions del pressupost 2017. Desviacions de finançament.
A l’annex “Programa d’inversions 2017 “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 2017 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.
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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 336.684,50
€ i desviacions positives de finançament per valor de 20.507,48 € i una desviació positiva acumulada
de finançament per import de 92.004,51 €, que s’han tingut en compte a l’hora de calcular el resultat
pressupostari i el romanent de tresoreria, respectivament.
I) Saldos de drets reconeguts de dubtós cobrament (deteriorament de valor de crèdits de gestió).
Annex 0.
D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 341.1
de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de
deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint
en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de deteriorament de valor de crèdits de
gestió, en 1.004.793,83 € 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 49 de les Bases d’execució
del Pressupost de l’exercici 2017 .
El càlcul del dels ingressos de dubtós cobrament, segons la Base 49 de les Bases d’execució del
pressupost per l’exercici 2017, és el que seguidament es detalla:
any

2017

2016

2015

2014

2013 - 2011

Pendent cobrament

441.464,76

123.675,83

142.517,92 €

104.648,78 €

343.849,95 €

30%

60%

90%

100%

37.102,75 €

85.510,75 €

94.183,90 €

% dubtós cobrament 10%
Total

44.146,48 €

343.849,95 €

Total dels ingressos de dubtós cobrament, calculat segons estableix a la Base 49, ascendeixen a
604.793,83 €
També s'ha dotat el deteriorament de valor de crèdits de gestió, amb un import de 400.000,00€,
d’acord al que disposa l’expedient relatiu a l’aprovació del pla de retorn del saldo que l’Ajuntament
de la Canonja manté a l’antiga “secció de crèdit” d’Agrícola de la Canonja, SCCL, el qual disposa
que l’import pendent de devolució a l’Ajuntament de la Canonja importa a 400.000,00€, i l’escriptura
de reconeixement de deute amb garantia hipotecària i afiançament, amb núm. 2.042.
J) Objectiu d'estabilitat Pressupostària i capacitat de finançament (annex 1)
Concepte
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Import

+Ingressos no financers (DRN)

12.931.930,84 €

-Despeses no financeres (ORN)

11.496.110,77 €

Estabilitat pressupostària

1.435.820,07 €

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

-142.801,52 €

Ajust recaptació Cap 2- Impostos indirectes

17.624,95 €

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

23.227,62 €

pagament aplaçat

27.500,00 €

Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'una altra
AAPP
29.122,59 €
devolució participacions tributs de l'Estat 2017

67.105,31 €

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

1.457.599,02 €

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.
K) Respecte a la regla de la despesa (annex 2)
De conformitat a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, la despesa computable no ha de superar la taxa de referència de creixement
del PIB a mig termini de l’economia espanyola que, per a l’exercici 2017 ve fixada en l’2,1%.
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 financiera, 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
- Interessos del deute computats
-despeses finançades amb fons finalistes
+pagament aplaçat
TOTAL DESPESES AJUSTADES
inversions financerament sostenibles liq 2015
(Despeses ajustades- inversions financerament sost. )
DESPESA COMPUTABLE
estimació increment PIB
(DESPESA COMPUTABLE*1,021
DESPESA MÀXIMA COMPUTABLE

705,12 €
416.154,38 €
45.000,00 €
9.474.961,07 €
326.867,27 €
9.148.093,80 €
9.148.093,80 €
2,1%
9.340.203,77 €
9.340.203,77 €

CÀLCUL DESPESA COMPUTABLE

PRESSUPOST LIQUIDAT 2017
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PRESSUPOST LIQUIDAT 2016
9.936.820,57 €

Suma despeses no financeres
+/- AJUSTOS SEC
-Despeses finançades amb fons finalistes altres AAPP
-pagament aplaçat
-inversions financerament sostenibles liq 2015
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'una altra AAPP
TOTAL DESPESES AJUSTADES
+increments normatius
B) DESPESA COMPUTABLE TOTAL
MARGE DE DESPESA (A-B)

11.496.110,77 €
555.680,90 €
27.500,00 €
4.065,96 €
29.122,59 €
10.879.741,32 €
- €
10.879.741,32 €
-1.539.537,55 €

La diferència entre la “despesa màxima computable” i la “despesa computable total” ascendeix 1.539.537,55 €, no donant compliment a l'objectiu de regla de la despesa.
L) Objectiu de deute viu (annex 3)
A data 31 de desembre de 2017 no consta concertada cap operació de crèdit ni cap operació de
tresoreria.
Consegüentment, la ràtio legal de deute viu a 31 de desembre de 2017 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 6.473.994,16 €, es
garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a -1.771.196,60€ (annex 4).
La utilització del Romanent de Tresoreria per un import superior a Superàvit pressupostari pot
suposar un incompliment del principi d’estabilitat pressupostària.
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Si en la liquidació del pressupost 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 2017, que el romanent de tresoreria
per a despeses generals ajustat de l’exercici 2017 té un import de 6.473.994,16 € i que la capacitat
de finançament que es desprèn de la present liquidació pressupostària ascendeix a 1.457.599,02 €.
L’estimació de capacitat de finançament en la liquidació pressupostària de l’exercici 2018 ascendeix
a 1.726.628,67€ (annex 5).
L’Ajuntament de la Canonja a 31 de desembre de 2017 no té despeses pendents d’aplicar a
pressupost (413).
L’import a distribuir entre amortització anticipada i inversions financerament sostenibles és el
següent:
Import
(a)Import inferior de :
-Romanent de tresoreria per despeses generals 2017
-Capacitat de Finançament de la liquidació pressupostària 2017
(b) Despeses pendents d’aplicar a pressupost (413).
(c) Import distribuïble (a-b)
(d) Capacitat de finançament de la liquidació pressupostària 2018
Superàvit pressupostari (mínim entre (c) i (d))

1.457.599,02 €
- 0,00 €
1.457.599,02 €
1.726.628,67 €
1.457.599,02 €

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
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corporacions locals, 3a edició. IGAE.
8. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà al ple en la primera sessió.
CONCLUSIÓ
1. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de
desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.
2. El pressupost general liquidat de l’Ajuntament de la Canonja s’ajusta al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’article 3 i 18 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, i es
determina una capacitat de finançament per import de 1.457.599,02 €.
3. El pressupost general liquidat de l’Ajuntament de la Canonja no dona
compliment a la regla de la despesa, en els termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, mostrant una marge de despesa negatiu per import de -1.539.537,55 €.
Com a conseqüència de l’incompliment de la Regla de la Despesa, la intervenció de l’Ajuntament
de la Canonja haurà d’elaborar un Pla Econòmic i Financer, el qual serà presentat en el termini d'un
mes des de que es constati l'incompliment, i haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació.
4. El deute viu de l'Ajuntament de la Canonja a data 31 de desembre de 2017 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.””
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 2017 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 2018, per incorporació de
romanents de crèdit i generació d’ingressos, per un import de 2.799.965,74 € 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.

91.530,75 €
2.616.430,47 €
92.004,51 €
2.799.965,73 €

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 2017 a l’Administració de l’Estat
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i a la Generalitat de Catalunya, als efectes de l’establert a l’article 193.5 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.””
En conseqüència el Ple acorda el següent:
Quedar-ne assabentats de la resolució de l'alcaldia de data 26 de febrer de 2018, per la que s'aprova
la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic de 2017 i s'aprova l'expedient núm. 1 de
modificació de crèdits del 2018, per incorporació de romanents de l'exercici 2017”.
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:
“Vist l’informe emès per l’interventor municipal, relatiu al tràmit procedimental de la modificació de
crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari i al compliment de la llei orgànica 2/2012,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els quals consten a l'expedient, i tenint en
compte els advertiments que s'hi contenen.
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. 2/2018 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.920.62400
01.920.48000
TOTAL

Proposta de
consignació

Denominació
Adquisició vehicles protecció Civil.
Conveni digitalització documents amb Arquebisbat

11.000,00 €
7.000,00 €
18.000,00€

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.920.63210
01.231.22711
01.334.48900
01.920.62500
01.336.62904
01.342.21200

Denominació
Rehabilitació edifici c/ Raval 8
Contracte
empresa servei
Monitoratge
Subvenció entitats
Mobiliari
Proj. Senyalització elements
del patrimoni
reparació, manteniment i
conservació poliesportiu
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Consignació
abans de la
modificació
15.000,00 €

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

30.000,00 €

45.000,00 €

95.960,00 €

10.000,00 €

105.960,00 €

17.000 €
3.000,00 €

1.000,00 €
15.000,00 €

18.000,00 €
18.000,00 €

10.573,93 €

1.000,00 €

11.573,93 €

30.000,00 €

50.000,00 €

80.000,00 €

171.533,93 €

TOTAL

107.000,00 €

278.533,93 €

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

18.000,00 €
107.000,00 €
125.000,00 €

CANVI DE FINANÇAMENT D’INVERSIONS
L’Ajuntament de la Canonja procedeix a modificar el quadre de finançament de les inversions que
seguidament es detallen:
- Projectes participació ciutadana, per import de 200.000€.
- Projecte pavimentació Rbla 15 d’abril, per import de 196.700€.
- Reforma dependències serveis socials, per import de 128.900€.
- Poliesportiu lleuger, per import de 605.000€.
Aplicació
pressupostària

01.91300

Denominació

Op Crèdit entitats
bancàries

Previsions
definitives
abans de la
modificació
1.130.600,00€

Proposta de
baixa

Previsions
definitives

1.130.600,00€

0,00€

Proposta
d’increment

Previsions
definitives

1.130.600,00€

3.838.561,22€

ALTA DE FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

01.87000

Denominació

Romanents
Tresoreria per
despeses generals

Previsions
definitives
abans de la
modificació
2.707.961,22 €

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2017
CÀLCUL DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
El romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) disponible importa 6.473.994,16€. 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 6.473.994,16 €,
es garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a 1.771.196,60€.
UTILITZACIÓ DEL RTDG AJUSTAT, UN COP DEDUÏT MÍNIM DE TRESORERIA:
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4.702.797,56 €
1.457.599,02 €
3.245.198,54 €

UTILITZACIÓ DEL RTDG AJUSTAT (DEDUÏT MINIM DE TRESORERIA)
RTDG A DESTINAR A INVERSIONS FINANCIERAMENT SOSTENIBLES
Resta RTDG AJUSTAT
Superàvit pressupostari

Abans de la modificació pressupostària 2/2018, el saldo del superàvit pressupostari no utilitzat
ascendeix a 1.457.599,02€
Aplicació
pressupostàri
87000 a

Denominació

Import
0,00 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2017
RTDG disponible utilitzable pendent abans de la modificació: 3.245.198,54 €
Aplicació
pressupostàri
87000 a
87000

Denominació

Import
125.000,00 €
1.130.600,00 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanent de tresoreria per a despeses generals
(canvi de finançament)

1.255.600,00 €

TOTAL

RTDG disponible utilitzable pendent després de la modificació: 1.989.598,54 €
RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Total

1.255.600,00 €
1.255.600,00 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2018
Tercer- Modificar les bases d’execució del pressupost als articles 10, 28, 32, 35, 61 i a la disposició
addicional tercera, amb el següent detall:
A) MODIFICACIÓ DE LA BASE 10.- AMPLIACIÓ DE CRÈDITS.
S’afegeix una nova aplicació ampliable, amb el següent redactat:
APLICACIÓ
DESPESA

DENOMINACIÓ

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

(...)
01.942. 46201

Transferències Ajuntament
Tarragona. Acords Econòmics
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01.33200

Utilització privativa o aprof.
especial empreses de
subministrament

(...)
B) MODIFICACIÓ DE LA BASE 28.- AUTORITZACIÓ-DISPOSICIÓ-OBLIGACIÓ.
Es modifica l’apartat “Despeses diverses amb un import inferior a 3.005 €”, fixant-se l’import en
3.000 €.
C) MODIFICACIÓ DE LA BASE 32.- REQUISITS ADDICIONALS ALS ESTABLERTS LEGALMENT,
RELATIUS A LA CONTRACTACIÓ MENOR.
Es modifica parcialment. Es transcriu la part modificada:
“Als efectes d'aconseguir una major eficiència en l’assignació de recursos públics i una programació
adequada i eficient, es regulen requisits addicionals als establerts a la normativa de contractació
pública.
Contractació menor, per import fins a 3.000 € (IVA exclòs)
Es consideren despeses menors aquelles que no superin els 3.000 € (IVA exclòs). Aquelles que no
es tramitin mitjançant avançaments de caixa fixa, regulats a la base 35, es tramitaran mitjançant
document ADO, de conformitat amb la base 28, en considerar-se que és un sistema anàleg als
avançaments de caixa fixa, de conformitat amb les disposicions de la normativa de contractació
pública.
Els expedients que es formin amb els documents ADO, hauran d’anar acompanyats de la següent
documentació:
1.- Certificació d'existència de crèdit i de validesa de la factura en relació a que les dades fiscals
són les exigides legalment, emesa per la intervenció municipal.
2.- Factura conformada per l'alcalde i/o regidor delegat que ha promogut la contractació. Aquesta
conformitat donarà validesa a la factura en els següents aspectes: que la prestació s'ha executat de
conformitat amb els criteris municipals exigits i a satisfacció de l'Ajuntament, en relació a la
necessitat i idoneïtat del contracte, l'estimació de l'import atenent a preus de mercat i que no s'està
fraccionant l'objecte contractual.
Contractació menor, per import superior a 3.000 € (IVA exclòs) i fins als llindars màxims legals
(menys de 40.000 € en contractes d'obres i menys de 15.000 € en la resta de contractes, sense IVA)
(...)”.
“Contractació menor d'obres
A més dels requisits establerts als apartats precedents:
L'expedient de contractació d'obres, amb independència del seu import, haurà d'incorporar, a més,
el pressupost de les obres i també el projecte corresponent degudament aprovat, quan normes
específiques ho requereixin o, en cas que no sigui necessari aquest document tècnic, informe on es
motivi aquesta circumstància. Igualment s'ha d'afegit l'informe de supervisió a què es refereix l'article
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118 de la LCSP quan el treball afecti l'estabilitat, la seguretat o l'estanquitat de l'obra.
2.- S’elimina”.
D) MODIFICACIÓ DE LA BASE 35.- AVANÇAMENTS DE CAIXA FIXA.
Es modifiquen els imports previstos en els apartats primer i segon (1.502,53 €), fixant-se en 3.000
€.
E) MODIFICACIÓ DE LA BASE 61- PERÍODE MIG DE PAGAMENT
El redactat de la Base 61 “Període Mig de Pagament” abans d’aquesta modificació és el que
seguidament es detalla:
“(...)
3- Càlcul del Període mig de pagament
Aquest criteri econòmic consisteix a calcular el PMP, entenent com a nombre de dies de pagament
els transcorreguts des dels trenta dies posteriors a la data d'entrada de la factura en el registre
administratiu o la data d'aprovació de la certificació mensual d'obra, segons correspongui, fins avui
de pagament material per part de l'Administració.
4- La intervenció elaborarà informes trimestrals relatius al compliment de Reial decret 635/2014, de
25 de juliol.”
La modificació que es proposa és la següent:
“(...)
3- Càlcul del Període mig de pagament (PMP):
Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament (PMP), el període mitjà de pagament de cada
entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:

PMP =

(Ràtio operacions pagades * import total pagaments efectuats) +
+ (ràtio op. pendents de pagaments * import total pagaments pendents)
import total pagaments efectuats + import total pagaments pendents

Càlcul Ràtio de les operacions pagades:
La “Ràtio de les operacions pagades” en el trimestre, és l'indicador del nombre de dies mitjana que
s'ha trigat a realitzar els pagaments.
Aquesta ràtio d'operacions pagades en el trimestre, s'obtindrà com a mitjana ponderada, de la
següent forma:
Ràtio operacions pagades =
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∑(nombre de dies de pagament *import de l′operació pagada)

import total de pagaments efectuats

La “Ràtio de les operacions pagades” en el trimestre, és l'indicador del nombre de dies mitjana que
s'ha trigat a realitzar els pagaments.
El “Nombre de dies de pagament”:
- Els dies naturals transcorreguts des de la data de conformitat de la factura, fins la data de
pagament material per part de l'Administració.
- En els supòsits en els quals no existeixi constància de l'acte de conformitat, es prendrà la data de
recepció de la factura en registre administratiu o sistema equivalent. No es considerarà la factura
pagada fins a l'abonament total de la mateixa. Pel que, a l'efecte de l'aplicació, no es tindran en
compte els abonaments parcials.
- En el cas de certificacions d'obra, el còmput s'inicia des de la data d'aprovació.
Càlcul Ràtio de les operacions pendents de pagament
La “Ràtio de les operacions pendents de pagament” al final del trimestre, és l'indicador del nombre
de dies mitjana d'antiguitat de les operacions pendents de pagament a final del trimestre.
La “Ràtio de les operacions pendents de pagament” al final del trimestre, s'obtindrà com a mitjana
ponderada, de la següent forma:
Ràtio operacions pendents
de pagament

=

∑(nombre de dies pendents de pagament *import de l′operació pendent de
pagament)
import total de pagaments pendents

El “Nombre de dies pendents de pagament” de cada operació pendent de pagament a final del
trimestre:
- Els dies naturals transcorreguts des de la data de conformitat de la factura, fins a l'últim dia del
període al que es refereixin les dades publicades.
- En els supòsits en què no existeixi constància de la data de conformitat, es prendrà la data de
recepció de la factura en registre administratiu.
- En el cas de certificacions d'obra, el còmput s'inicia des de la data d'aprovació.
4- La intervenció elaborarà informes trimestrals relatius al compliment de Reial decret 635/2014, de
25 de juliol i el Reial decret 1040/2017 Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es
modifica 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,
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de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
F) MODIFICACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ENTITAT
Orfeó Canongí

IMPORT
MODIFICACIÓ
1.000,00 €

01.334. 48900

Quart- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat2.

4.3.- Donar compte del decret de l’alcaldia, de data 6 de març de 2018, pel qual
s’aprova el pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021. 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
En data 5 de març de 2018 s’emet l’informe de la intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini 2019-2021, 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 2019-2021, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2017 i la
previsió de la liquidació de l’exercici 2018.
En data 6 de març de 2018 l’alcaldia va aprovar la següent resolució:
““ Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, redactat per la
regidoria d’hisenda, el qual consta a l’expedient en tràmit, i té el següent resum:
MARC PRESSUPOSTARI D’INGRESSOS
Estimació
Previsió
Previsió
liquidació
Any 2019
Any 2020
Any 2018
(en euros)
(en euros)
A) Detall d'ingressos corrents
Impost sobre Béns
Immobles
Impost sobre Activitats
Econòmiques
Impost sobre Vehicules de
Tracció Mecànica
Impost sobre Increment de
Valor dels Terrenys de
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Previsió
Any 2021
(en euros)

5.011.171,96

4.687.300,00

4.724.140,00

4.761.300,00

4.606.472,70

4.600.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

302.178,64

245.000,00

245.000,00

245.000,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

54.000,00

Naturalesa Urbana
Impost sobre
Construcciones
Instal·lacions y Obres
Capítol 1 y 2: Impostos
directes i indirectes
Capítol 3. Taxes, preus
públics i altres ingressos
Participació de Tributs de
l’Estat
Subvencions finalistes
d'altres administracions
públiques
Resta de capítol 4
Capítol 4. Transferències
corrents
Capítol 5. Ingressos
patrimonials
Total de Ingressos corrents
B) Detall d'ingressos de capital
Capítol 6. Alienació
d'inversions
Capítol 7. Transferències de
capital
Total d'Ingressos de Capital

205.000,00

205.000,00

205.000,00

205.000,00

10.178.823,30

9.791.300,00

9.828.140,00

9.865.300,00

1.405.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

1.249.074,76

1.249.075,00

1.249.075,00

1.249.075,00

60.600,00

60.600,00

60.600,00

60.600,00

116.000,00

116.000,00

116.000,00

116.000,00

1.425.674,76

1.425.675,00

1.425.675,00

1.425.675,00

113.954,01

113.950,00

113.950,00

113.950,00

13.123.452,07

12.560.925,00

12.597.765,00

12.634.925,00

102.625,98

100.000,00

100.000,00

100.000,00

102.625,98

100.000,00

100.000,00

100.000,00

32.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

13.258.078,05

12.720.925,00

12.757.765,00

12.794.925,00

C) Detall d'ingressos financers
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Total d'Ingressos Financers
TOTAL INGRESSOS

MARC PRESSUPOSTARI DE DESPESES
Estimació
Previsió
Previsió
A) Detall de despeses
liquidació
Any 2019
Any 2020
corrents
Any 2018
(en euros)
(en euros)
A) Detall despeses corrents
Capítol 1. Despeses de
1.795.122,00
2.162.050,00
2.191.050,00
personal
Capítol 2. Despeses
2.243.960,00
2.860.875,00
2.948.715,00
corrents en béns i serveis
Capítol 3. Despeses
500,00
8.000,00
8.000,00
financeres
Capítol 4. Transferències
4.835.750,00
4.589.750,00
4.285.000,00
corrents
Capítol 5. Fons de
61.900,00
62.200,00
contingència
Total de Despeses Corrents
8.875.332,00
9.682.575,00
9.494.965,00
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Previsió
Any 2021
(en euros)

2.206.050,00
3.037.675,00
8.000,00
3.945.000,00
62.500,00
9.259.225,00

B) Detall de despeses de capital
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de
capital
Total de Despeses Capital

2.506.906,69

2.700.000,00

3.000.000,00

3.300.000,00

2.506.906,69

2.700.000,00

3.000.000,00

3.300.000,00

32.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

11.414.238,69

12.442.575,00

12.554.965,00

12.619.225,00

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 2019-2021) al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública, 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
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.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1.- Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 6 de març de 2018, ratificant-la en tots els seus
termes”.
4.4.- Donar compte de l’informe complementari al pressupost 2018, 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 9 de març de 2018, que figura a l'expedient i ha pogut
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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 2018, un cop aprovat l'expedient
de liquidació pressupostària de l'exercici 2017.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar 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”.
4.5.- Donar compte del decret de l'alcaldia, de data 15 de febrer de 2018, 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
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 15 de febrer de 2018, 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 15 de febrer de 2018, ratificant-la en tots els seus
termes”.
4.6.- 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 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 22 de gener de 2018 que figuren en
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els expedients 43/2018 i 46/2018, 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”.
4.7.- 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 2017. A la vista de la proposta que realitza el regidor
d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vist l'establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de
trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, relatiu al subministrament d’informació trimestral.
Quart trimestre 2017, que figuren a l'expedient 45/2018 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”.
4.8.- Proposta d’aprovació del Pla Econòmic i Financer 2018-2019. 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 liquidació del pressupost de l’exercici 2017, posa en manifest l’incompliment de la regla de la
despesa, en els termes establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, mostrant una marge de despesa negatiu per import
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d’1.539.537,55 €.
Segons disposa l’article 21 de l’esmentada llei, en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de la despesa, l’Administració incomplidora
formularà un pla econòmic-financer que permeti en l’any en curs i el següent el compliment dels
objectius o de la regla de la despesa, amb el contingut i abast que preveu aquest article.
Vist el Pla Econòmic i Financer, elaborat per la intervenció municipal, ajustat al que determina
l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
D’acord amb el que disposa l’article 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, l’òrgan competent
per aprovar els plans economicofinancers és Ple de la Corporació.
Considerant el que disposa l’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
En conseqüència el Ple acorda el següent:
Primer-. Aprovar el Pla Econòmic i Financer (PEF) per els exercicis 2018-2019 que figura com a
annex del present acord.
Segon.- Comunicar l’aprovació d’aquest Pla Econòmic i Financer (PEF) 2018-2019 a la Direcció
General de Política Financera, assegurances i Tresor del Departament de Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Tercer.- A efectes merament informatius, publicar el Pla Econòmic i Financer en el Butlletí Oficial de
la Província i al portal de transparència www.lacanonja.cat”.
4.9.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 8,
reguladora dels drets i taxes per la tramitació de llicències i per la prestació de serveis
urbanístics. 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:
“Des de la regidoria d’hisenda es proposa la modificació dels articles 8 i 10 de l’ordenança fiscal
número 8, reguladora dels drets i taxes per la tramitació de llicències i per la prestació de serveis
urbanístics, amb el següent detall:
a.- Modificació de l’article 8:
Allà on diu:
“1.S´entendran per obres menors, les següents (sempre que el seu pressupost no excedeixi de
12.000 €)
a) Les obres de poca envergadura.
b) Les obres que no afectin ni modifiquin l´estructura i els seus elements
c) Les obres que no representin augment de superfície i/o volum
d) Les obres que no modifiquin les condicions d´habitabilitat dels habitatges (canvis de distribució, etc )
e) El nou ús no representarà un augment de les càrregues, tant pel que fa als elements decoratius o
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instal·lacions, com pel que fa a mobiliari i utilització, etc.
1. Les quotes exigibles per les obres menors seran el 3,5% del cost real i efectiu de les obres. Aquestes
quotes tindran un minin de”

Es modifica per:
1.- Amb caràcter no exhaustiu, es consideren obres menors, les següents obres que no requereixen la
presentació d’un projecte:
a) Les obres de poca envergadura.
b) Les obres que no afectin ni modifiquin, els fonaments, l´estructura i els seus elements.
c) Les obres que no representin augment de superfície i/o volum.
d) Les obres que no modifiquin les condicions d´habitabilitat dels habitatges (canvis de distribució, etc ).
e) Les obres que no modifiquin el número d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles
d’aprofitament privatiu independent.
f) Les obres que no modifiquin l’ús urbanístic.
g) Les obres que no modifiquin obertures i/o composició de les façanes.
h) Les obres que no afectin a elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a règim de
protecció patrimonial cultural o urbanística.
h) Qualsevol altra obra que es consideri per part del serveis tècnics municipals que no requereix la presentació
de projecte tècnic.
1. Les quotes exigibles per les obres menors seran el 3,5% del cost real i efectiu de les obres. Aquestes
quotes tindran un minin de”.

b.- Modificació de l’article 10, regulador de les exempcions i bonificacions:
Afegir un apartat d) amb el següent redactat:
“d) Les obres que siguin considerades com a menors, que estiguin incloses en les claus
urbanístiques R, M i D del Pla General d’Ordenació Urbana de la Canonja”.
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 8, reguladora dels
drets i taxes per la tramitació de llicències i per la prestació de serveis urbanístics, en el sentit
proposat per la regidoria d’hisenda, segons consta a la part expositiva.
Segon.- L'acord provisional s'haurà 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.
Tercer.- 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.
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4.10.- Restar assabentats de preus públics aprovats per la Junta de Govern Local. 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:
“El Ple municipal, en data 2 de febrer de 2017, va acordar delegar l’exercici de la competència
d’establiment o modificació de preus públics en la Junta de Govern Local, als efectes de dotar d’una
major agilitat al procediment d’aprovació de preus públics per activitats puntuals que realitza
l’Ajuntament.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2018, es va aprovar l’establiment d’un
preu públic amb import de 60€, per una activitat cultural al Liceu, programada per la regidoria de
cultura fer públic l’acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de març de 2018, es va aprovar l’establiment d’un
preu públic amb import de 6€, per l'activitat d’un espectacle de monòlegs, programada per la
regidoria de cultura i fer públic l’acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.
En conseqüència el Ple acorda:
Restar assabentats dels acords de la Junta de Govern Local d’aprovació de preus públics, segons
l’especificat a la part expositiva”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL..........................................
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Donar compte de la justificació de despeses de la cavalcada de reis 2018. 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 2018, amb expressió de l’
import que seguidament es detalla:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Cavalcada de Reis 2018 (Exp. 166/18)

28/02/18

16.047,97 €
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Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de l’interventor municipal, s'han imputat a les
diferents aplicacions pressupostàries 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 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 2018”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Restar assabentats de contractacions de personal. A la vista de la proposta que realitza
el regidor de governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:
“Mitjançant decret de l'alcaldia de data 24 de gener de 2018, 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 substitució de la Sra. Laia Carulla Oliván, a partir del 25 de
gener de 2018 i fins a la seva reincorporació, prevista pel dia 20 de març de 2018.
Mitjançant decret de l'alcaldia de data 26 de febrer de 2018, es va resoldre, entre d'altres, aprovar
el nomenament del Sr. Joel Fandos Palau, per a ocupar interinament una plaça de vigilant municipal,
subgrup AP, a partir del 1 de març de 2018 (inclòs) i fins a la seva cobertura definitiva per funcionari
de carrera.
Mitjançant decret de l'alcaldia de data 15 de març de 2018, es va resoldre, entre d'altres, aprovar el
nomenament del Sr. Carlos Cepero Santos, com a vigilant municipal, subgrup AP, durant el període
1 d’abril a 30 de setembre de 2018 (ambdós inclosos), per suplir a diversos agents, per vacances,
llicències, permisos i formació, i així garantir l’adequada cobertura dels torns de vigilància
programats.
Mitjançant decret de l'alcaldia de data 20 de març de 2018, es va resoldre, entre d'altres, aprovar la
contractació de la Sra. Maria Pineda Cardona Morell per a ocupar una plaça d’auxiliar de biblioteca,
vacant per excedència de la seva titular, a partir del 20 de març de 2018 (inclòs) i amb una durada
màxima fins el 7 de juny de 2019.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats de les contractacions i nomenaments de personal efectuats, segons s’ha
especificat a la part expositiva”.
10.2.- Proposta de modificar la denominació del carrer “H”, corresponent al Pla Parcial 16 de
la 3ª Revisió del Pla General de Tarragona. 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:
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“L'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial, inclòs dins del capítol relatiu a la
comprovació i control de padró municipal, disposa que els Ajuntament mantindran actualitzades la
nomenclatura i la retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis, informant d'això a totes
les Administracions Públiques interessades. Hauran de mantenir també la corresponent cartografia
o, en defecte d'això, referència precisa de les adreces postals.
És voluntat de l’Ajuntament la modificació de la denominació del Carrer “H”, que es va assignar amb
la tramitació del Pla Parcial 16 de la 3ª Revisió del Pla General de Tarragona.
El carrer “H” és un vial estructurant del municipi que disposa de 20 metres d’amplada i uneix la zona
anomenada com “els paral·lels”, des de l’avinguda de les Garrigues, fins a la zona nord del municipi,
al carrer Rec de Bardina, on es troba l’inici de l’antic camí de Tarragona. Per aquest motiu, es
considera adient denominar al vial com “Avinguda de Tarragona”.
Considerant el que disposen l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol i la Resolució de 30 de gener de
2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació
de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobri instruccions tècniques
als Ajuntaments sobri gestió del padró municipal, i 105 del Decret 336/1988, de 7 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
En conseqüència el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar la denominació de l’actual carrer “H”, corresponent al Pla Parcial 16 de la 3ª Revisió
del Pla General de Tarragona, com a “Avinguda de Tarragona”.
Segon.- Notificar el present acord, adjuntant plànols de situació del carrer de nova nominació, a
l’Ajuntament de Tarragona, a la Guàrdia Municipal, i a les següents institucions interessades: a
Correus, Comissaria de Policia, Prefectura Provincial de Trànsit, Mossos d’Esquadra, Delegació
d’Hisenda, Registre de la Propietat, Cadastre, Base-Gestió d’Ingressos i Delegació Provincial de
l’Institut Nacional d’Estadística”.
10.3.- Restar assabentats de l’adjudicació de la plaça de secretari municipal i de la creació i
classificació del lloc de treball de tresoreria municipal, com a lloc reservat a personal
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 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:
“En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7523, de data 27 de desembre de 2017, es
publica la Resolució GAH/2950/2017, de 20 de desembre, de creació i classificació del lloc de treball
de tresoreria de l’Ajuntament de la Canonja, com a lloc de treball reservat a personal funcionari
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala
d’intervenció tresoreria, que s’ha de proveir pel sistema de concurs.
En el Butlletí Oficial de l’Estat de data 12 de març de 2018, es fa pública l’adjudicació al Sr. Marc
Brufau Cochs, del lloc de treball de secretari de l’Ajuntament de la Canonja.
En conseqüència el Ple acorda:
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Restar assabentats de la creació i classificació de la plaça de tresoreria municipal, com a lloc
reservat a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i de
l’adjudicació de la plaça de secretari municipal en favor del Sr. Marc Brufau Cochs”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal del PP.
Formula les preguntes la portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sra. Encarnación Quílez
Valdelvira.
1.- Información del calendario previsto de obras y finalización del nuevo CAP.

Contesta l’alcalde:
“La construcción del nuevo CAP de la Canonja corresponde a la Generalitat, no es responsabilidad
municipal.
No obstante, le comento. La obra estaba prevista entregarla en el mes de marzo (se han cubierto
totalmente los equipos de aire acondicionado) y eso parece que lo está retrasando. Una vez
entregada la obra hay que equipar el centro y amueblarlo, y para eso sólo tienen la mitad del
presupuesto, la otra mitad ha de salir de un acuerdo-marco que incluyen otros departamentos de la
Generalitat. Por tanto, -largo me lo liais- ya saben la excusa perfecta es el 155.
Por tanto, si está para final de año, “ja farem prou” ¿Quieren que les explique cómo ha ido todo
esto?”.
En aquests moments, l’alcalde treu un plànol del Pla General d’Ordenació Urbana de 1985, redactat
per Sr. Lluis Cantallops, on a la part central de la Unitat d’Actuació 2 es contemplen dos espais
separats d’equipaments de 15 metres d’ample, per 20 de llarg. Diu que aquests es van ajuntar
posteriorment.
També comenta que al 2007 ja s’havia redactat un projecte de centre de dia, amb una memòria
valorada prèvia de l’any 2003/2004.
Fa constar que la Generalitat demanava entre 3.000 i 4.000 metres quadrats de superfície (uns
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9.000 de sostre), i que aquests no es tenien a la Unitat d’Actuació 2. És per aquest motiu que es
busca una nova ubicació a on està ara. Es van ocupar els terrenys per part de l’ajuntament, sent a
costa dels propietaris, a més, la urbanització del sector. Inicialment es pretenia fer un CAP, un centre
de dia i una residència.
Un cop està urbanitzat parcialment el sector, la Generalitat diu que únicament calen 1.300 metres
en planta. L’Ajuntament cedeix el terreny urbanitzat, amb la superfície sol·licitada, i amb la condició
de solar. La Generalitat executa les obres del CAP al solar cedit. De la residència mai s’ha tornat a
parlar.
Al final, la derivada de tot, és quants metges hi hauran?. Informa-li que ja s’està pressionant en
aquest sentit.
La Sra. Encarnación Quílez pregunta per què l’entrada al CAP és lateral. L’alcalde comenta que
perquè quan entres al CAP, fent-ho d’aquesta manera es facilita el moviment de les persones cap a
les consultes.
2.- Información de la actuación del Ayuntamiento sobre la detección de la legionella en el
polideportivo. Según lo publicado en el Diari de Tarragona la semana pasada, el Departamento de
Salud confirmo que se habían encontrado trazos de legionella en el polideportivo de la Canonja,
concretamente, el 10 de marzo, que no había habido infección a personas y que el proceso de
desinfección se había realizado con éxito.

Contesta l’alcalde:
“Para nosotros esto empieza a ser un misterio. Me explico:
Tenemos una empresa que controla la instalación en relación a los niveles de legionella. La empresa se
llama Sunet Plagas.
Se hace una limpieza general y desinfección de la instalación una vez al año. Después se controla el
cloro periódicamente. No se han encontrado trazas de legionella.
En febrero de este año, el 26, se hizo una inspección desde el departamento de Salud Pública y se
detallan varias medidas correctoras en la instalación. Se nos da un mes parar realizarlas. Estamos en
ello. Les pedimos 15 días más parar repararlas todas (fuga de agua, planos, registrar punto de muestreo,
sacar acumulador en desuso, fichas, acondicionar garrafas hipoclorito, etc.)-Mejoras. Cosas bastante
normales.
El día 26 de marzo tenemos otra inspección. Toman nota de todo lo que se ha reparado según Acta de
febrero, marcan lo que falta por hacer y nos dicen que hay legionella en un vestuario (curiosamente, el
más cercano a la inyección del cloro). Esto nos lo comunican el día 26 de marzo.
Ha salido en prensa el 23 de marzo.
Y si hay legionella, ¿por qué no ordenan cerrar la instalación? Misterio.
Y en prensa, el 23, dicen que ya se han hecho medidas correctoras. ¿Cómo??? Si no lo sabíamos.
La semana que viene haremos una limpieza y desinfección general”.
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14.2.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal de la CUP.
Formula les preguntes el portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, Sr. Joan
Pons Solé.
1.- Després de l’informe que demostrava l’incompliment dels límits d’immissió acústica al nucli
urbà de la Canonja i atès que l’Ajuntament és plenament coneixedor de la problemàtica, quines
accions s’han emprès per tal de solucionar els problemes de contaminació acústica?
Contesta l’alcalde:
“Com vostès saben, la qüestió del so correspon als Ajuntaments (estudi, medició, etc.) - mapa de
contaminació acústica.
La directora dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, Sra. Trinitat Castro, i els
tècnics que van fer l’estudi per a la Canonja ens van comunicar que per a elaborar un mapa acústic molt
més complet i que contemplés tot el front industrial amb la N-340 (barris, la Canonja i Vila-seca), seria
necessari parlar amb totes les indústries i preparar una sèrie de reunions per establir el mètode de treball.
Així ho hem fet i, per fi, hem contactat amb gairebé totes elles (en aquest moment, cita les empreses
amb les que s’ha contactat).
Durant els mesos d’abril i maig, mantindrem les reunions necessàries per iniciar tot el procés”.
2.- En quin estat es troben les converses amb la Generalitat per tal de reobrir el camí de la Canonja
a Vila-seca? Tal i com demanen nombroses entitats i les veïnes d’ambdós municipis, i tal i com
es va aprovar en una moció en els plens d’ambdós municipis, també.
Contesta l’alcalde:
“Més o menys, en el mateix estat. Vostès ja saben el que va respondre la Generalitat a la nostra petició.
Podem iniciar una ronda de contactes però, tal i com està tot, dubto que en aquests moments tinguem
interlocutor”.
3.- Fem un prec perquè des de la secretaria de l’Ajuntament es faci un informe en el que s’analitzin
les possibilitats de sortir del contracte actual per la recollida de residus, o bé, sol·licitar-ne una
modificació per tal de que aquest servei s’adapti a les necessitats reals de la Canonja i no continuï
sent un contracte hereu de quan encara formàvem part de Tarragona i que no permet cap marge
de maniobra per part de la Canonja.
L’alcalde comenta que entén que el prec es fa a l’alcaldia, per tal que li demani informe al secretari
municipal. En aquest sentit se li sol·licita al secretari que emeti informe al respecte.
A més, comenta que quan es va fer l’estudi dels costos dels serveis, es va fer per criteri poblacional.
Aquest, beneficiava a la Canonja, en alguns casos, i en altres potser la perjudicava.
En aquest moments el portaveu de la CUP sol·licita formular un prec, en nom del seu propi grup i del
grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU, a banda dels precs i preguntes enviats per escrit, fet que
és autoritzat per l’alcalde, amb el següent contingut literal:
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“Des de la CUP i el PDECAT de la Canonja volem mostrar el nostre frontal rebuig per
l'empresonament de Raúl Romeva, Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa i Josep Rull, que
sumats als empresonaments d’Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, la
persecució del president Puigdemont, així com els exiliats, generen una situació d’absoluta
anormalitat democràtica.
Volem expressar la nostra solidaritat amb les persones empresonades i exiliades i les seves famílies.
Amb aquesta decisió l'aparell de l'Estat, creua un cop més la línia vermella del respecte a les bases
més elementals de l'estat de dret i de les garanties democràtiques.
Una vegada més l'estat espanyol es torna a mostrar com un estat autoritari i actua des de l'esperit
de revenja i odi cap a persones que representen una societat mobilitzada en favor dels drets
nacionals. Un cop més la demofòbia de l'estat empresona a qui des de les institucions treballa per
garantir el lliure exercici del dreta l'autodeterminació i el respecte al mandat popular.
També denunciem la violència policial totalment desproporcionada amb les persones manifestants
que, en molts casos, va vulnerar els principis de garanties de drets: els agents dels Mossos
d’Esquadra portaven pistoleres de bales de goma – prohibides pel Parlament de Catalunya durant
la X legislatura -, en ocasions van utilitzar les porres per sobre de la cintura i fins i tot, a la ciutat de
Barcelona van generar el pànic amb les furgonetes, amenaçant als manifestants d’atropellar-los.
Exigim explicacions públiques a tota la cadena de comandaments de l’operatiu d’aquests dies –
responsables de l’incompliment dels propis protocols de Mossos d’Esquadra – i del Senyor Millo,
de qui en demanem la seva dimissió, així com la fi del segrest de les institucions catalanes per part
de l’Estat Espanyol.
Volem mostrar tota la solidaritat amb les més de 80 persones ferides arreu del territori i les tres
persones detingudes a Barcelona. Sense oblidar en cap moment, els centenars de ferits i
represaliats durant l’1 d’octubre.
Expressem tot el nostre suport a les persones i organitzacions que s’han llençat a la protesta pels
presos polítics i persones exiliades, en contra de la repressió i pels drets democràtics. La CUP i el
PDECAT estem al costat de les que lluiten ara i sempre a favor dels drets socials, civils i polítics.
Finalment, volem reiterar el nostre compromís amb l’acció civil no violenta com a estratègia
col·lectiva d’acció política. Una acció política que, des de la unitat de totes les forces democràtiques
i progressistes, farà que aquest país avanci cap a la plena llibertat.
Volen guanyar als jutjats, el que perden a les eleccions”.
L’alcalde diu que en una altra ocasió no li permetrà fer, que cal plantejar els temes abans del Ple.
El Sr. Pons diu que es fa en base al ROM.
L’alcalde comenta que els responsables de la situació són els que ara fan aquesta declaració, els
que s’han saltat la normativa. Entén que si no som capaços tots de posar-nos en línia, no serà
possible recuperar el país, que cal unitat, i cal entendre totes les posicions.
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També li diu, que ells no han guanyat les eleccions, que tenen el 47% dels vots, i això no és majoria.
Diu que el país s’ha partit per la meitat i, que segurament res tornarà a ser igual a abans d’iniciarse el procés, que això no ho veurà ni ell que és tant jove (dirigint-se al Sr. Joan Pons). No obstant
això, diu que el seu partit (PSC) està disposat a cercar la unitat.
També dirigint-se al Sr. Pons, li diu: violència, repressió? vostès no saben que és... amb tota la
gravetat de l’1 d’octubre, no té res a veure amb el que passava abans. Les càrregues dels mossos
de l’altre dia... a qui obeeixen els mossos?, al 155? o als seus comandaments naturals?.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 20:22 hores, d'ordre del Sr. alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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