ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 6 DE JUNY DE 2018.

A la Canonja, essent les 19 hores i 32 minuts del dia 6 de juny 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.
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 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. 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 ordinària de data
28 de març 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:
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Butlletí oficial de l’Estat.-

•

Núm. 125, de 23 de maig 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 14 de maig de 2018.

Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 7591, de 4 d’abril de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva de diversos
projectes d’obres:
-

-

•

•

Projecte executiu de nova cuina per l’escola de la Canonja, redactat per l’enginyer industrial Sr. David Gonzánlez
Cerezuela, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 132.889,12€ (IVA exclòs del preu).
Projecte bàsic i d’execució de reforma d’accessos, restaurant i banys del poliesportiu municipal, redactat per
l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 112.844,13€ (IVA
exclòs del preu).
Projecte executiu de creació, marcatge i senyalització d’una anella verda al voltant del nucli de la Canonja,
redactat per l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de
88.428,36€ (IVA exclòs del preu).

Núm. 7612, de 4 de maig de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva de les
bases reguladores per a la concessió de subvencions a joves per pagament de lloguer per a
l’any 2018.
Núm. 7630, de 30 de maig de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’oferta pública
d’ocupació per a l’exercici 2018, que es correspon amb la taxa addicional per a l’estabilització
de l’ocupació temporal.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 65, de 4 d’abril de 2018, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica el termini de la
matrícula de l’impost sobre activitats econòmiques de l’exercici 2018, que és de l’1 fins al 15
d’abril.

•

Núm. 67, de 6 d’abril de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
de diversos projectes d’obres:
-

-

•

Projecte executiu de nova cuina per l’escola de la Canonja, redactat per l’enginyer industrial Sr. David Gonzánlez
Cerezuela, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 132.889,12€ (IVA exclòs del preu).
Projecte bàsic i d’execució de reforma d’accessos, restaurant i banys del poliesportiu municipal, redactat per
l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 112.844,13€ (IVA
exclòs del preu).
Projecte executiu de creació, marcatge i senyalització d’una anella verda al voltant del nucli de la Canonja,
redactat per l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de
88.428,36€ (IVA exclòs del preu).

Núm. 67, de 6 d’abril de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial de
l’expedient núm. 2/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor i la modificació de
les Bases 10, 28, 32, 35, 61 i la Disposició Addicional Tercera de les Bases d’Execució del
Pressupost de l’Ajuntament.
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•

Núm. 69, de 10 d’abril de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació del preu
públic per l’Espectacle de Monòlegs.

•

Núm. 72, de 13 d’abril de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es l’aprovació
d’un pla economicofinancer pel Ple d’aquesta Corporació.

•

Núm. 81, de 26 d’abril de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publiquen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del
lloguer, any 2018.

•

Núm. 81, de 26 d’abril de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació de la
modificació de l’Ordenança de creació de fitxers amb dades de caràcter personal, protecció de
dades i normes de seguretat, annex I, número 24, fitxer de recursos humans, apartat e)
“estructura del fitxer”.

•

Núm. 81, de 26 d’abril de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació provisional
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.

•

Núm. 86, de 4 de maig de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’adjudicació del
contracte d’execució de les obres contingudes en el projecte executiu de nova cuina per l’escola
de la Canonja, a l’empresa Construcciones y Reformas Ruiz SL.

•

Núm. 86, de 4 de maig de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
del projecte d’expropiació per taxació conjunta de la finca situada al carrer Marina núm. 31,
destinada a equipament públic.

•

Núm. 86, de 4 de maig de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual s’aprova l’establiment d’un preu
públic amb import de 8 €, per l’activitat de caminada popular amb paellada a la Canonja.

•

Núm. 92, de 14 de maig de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual s’aprova definitivament
l’expedient núm. 2/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost vigent de l’Ajuntament.

•

Núm. 93, de 15 de maig de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte en castellà
de la convocatòria per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del
lloguer, any 2018.

•

Núm. 106, de 1 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’oferta pública
d’ocupació per a l’exercici 2018, que es correspon amb la taxa addicional per a l’estabilització
de l’ocupació temporal.

•

Núm. 109, de 6 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la rectificació de la
base setena apartat a) de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de
subvencions a joves, per al pagament del lloguer, 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
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plenària i la corresponent als mesos d’abril i maig 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.
3.3.- Proposta d’aprovació definitiva del Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’un
edifici d’usos polivalents a la Rambla 15 d’abril. A la vista de la proposta que realitza l’alcaldia
en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Atès que mitjançant acord del Ple de data 30 de novembre de 2017, es va aprovar inicialment el
projecte Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’un edifici d’usos polivalents a la Rambla 15
d’abril, redactat per l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import
global de 1.168.389,67€ (IVA exclòs del preu).
L’esmentat projecte es va exposar al públic mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona núm. 244, de 21 de desembre de 2017, i en el tauler d’anuncis municipal,
des del dia 22 de desembre de 2017 fins al 6 de febrer de 2018.
Atès que durant el termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions.
Vist que en data 20 d’abril de 2018, el Cap d’Àrea de Prevenció i Gestió de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, ha emès informe de
control preventiu en matèria de d’incendis, en sentit favorable, si bé condicionat a l’adopció
d’algunes mesures de seguretat contra incendis. En el mateix informe també es fa constar que no
és necessari sol·licitar un nou informe de control preventiu d’aquestes mesures.
Vist que l’arquitecte municipal ha incorporat en la versió del projecte redactada a maig de 2018, les
mesures de seguretat contra incendis indicades en l’informe de control preventiu en matèria
d’incendis.
Vist l’informe emès en data 10 de maig de 2018 per l’enginyera municipal, que diu el següent:
“(....)L’establiment està inclòs en la llei 16/2015, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Activitat sotmesa a règim de comunicació, inclosa en l'annex II. Classificació S-949. Activitats
associatives diverses amb més de 500 m2 de superfície construïda.
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L’establiment objecte d’aquest informe és un establiment de titularitat municipal i, per tant, resta
exempt de la necessitat de la tramitació administrativa. L’avaluació ambiental de l’equipament o
l’activitat s’integra en la tramitació del projecte corresponent.
De la revisió del projecte esmentat, en relació als aspectes ambientals, es desprèn que el projecte
incorpora tots aquells requisits establerts a la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat.
D’acord amb la llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
edificis i infraestructures, i a l’estar inclosa en el seu annex 1, li és preceptiu el control preventiu de
l’Administració de la Generalitat en matèria d'incendis. Ja es disposa de l’informe favorable de la
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, de data 20 d’abril de 2018. Per a
iniciar l’activitat, caldrà disposar de l’acta de comprovació favorable per part d’una entitat
col·laboradora de l’administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.”
Considerant el que disposen els articles 36 i 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, pel que fa a la tramitació de l'aprovació de projectes
d'obra.
En conseqüència, la Junta de Govern Local, en ús de la delegació de competències efectuada per
Decret de l'Alcaldia de data 22 de juny 2015, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’un edifici d’usos
polivalents a la Rambla 15 d’abril, en la versió redactada per l’arquitecte municipal al maig de 2018,
el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 1.168.389,67€ (IVA exclòs del
preu).
Segon.- El present projecte aprovat definitivament incorpora les determinacions necessàries per a
l’exercici de l’activitat classificada en l’annex II de la Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica, classificació S-949. Activitats associatives diverses amb més de 500 m2 de
superfície construïda, i és necessari disposar d’acta de comprovació favorable per part d’una entitat
col·laboradora de l’administració en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis per
a poder iniciar l’activitat.
Tercer.- Que es publiqui la referida aprovació definitiva al Butlletí oficial de la província de Tarragona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament”.
3.4.- Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la concessió de llicències de
guals. A la vista de la proposta que realitza l’alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el
Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal en data 28 de maig de 2018, que diu el següent:

1. “NORMATIVA
El disposat a l’article 3.4 de l’ordenança reguladora de la concessió de llicències de guals, aprovada
pel Ple de l'Ajuntament en data 30 de juliol de 2009 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 248, de 28 d'octubre de 2009:
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“Per poder recollir la placa de senyalització, el sol·licitant del gual haurà de justificar haver ingressat
a la Tresoreria municipal la garantia, la quantia definitiva de la qual es determinarà en la resolució
d'autorització, per garantir la reposició de la vorera, en cas que sigui necessari. La quantia de la
garantia serà revisada cada cinc anys”.
2. FETS
Atès que es creu necessària la modificació d'aquesta regulació, per tal d'excloure l'obligatorietat de
dipositar la citada garantia en determinades zones del poble, on s'hi ubiquen naus industrials, en
les quals difícilment s'haurà de reposar mai la vorera. En aquest sentit, proposa afegir un segon
apartat a l'article 3.4 amb la següent redacció:
“No s'haurà de dipositar l'esmentada garantia quan se sol·liciti llicència de gual en els següents
carrers:
Carrers inclosos a la PP34: Campsrodons, Marina, Vila-seca, Antoni Vilalta Capdevila,
3. CONCLUSIÓ
Es recomana per part del tècnic que subscriu que es consideri, per part de l'Equip de govern la
possibilitat d'acordar l'exempció del compliment de l'obligatorietat de l'execució de les obres de
supressió del gual segons l'article 3 de l'Ordenança Reguladora de la Concessió de Llicències de
Guals, als guals inclosos en els carrers del PP34”.
Per l’alcaldia es proposa la modificació de l’ordenança reguladora de concessió de llicències de
guals, segons informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, afegint un nou apartat c) a l’article
3.4.2) amb el següent contingut:
“Carrers inclosos al Pla Parcial 34: Campsrodons, Marina, Vila-seca i Antoni Vilalta Capdevila”.
Atès que l'acord d'aprovació provisional de modificació de les ordenances municipals haurà
d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple dels membres
presents i seguir-se el procediment establert als articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats o serveis dels ens locals.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la
concessió de llicències de guals, afegint un nou apartat c) a l’article 3.4.2) amb el següent contingut:
“Carrers inclosos al Pla Parcial 34: Campsrodons, Marina, Vila-seca i Antoni Vilalta Capdevila”.
Segon.- L'acord provisional, en compliment del que disposen els articles 178.1 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63.2
del Decret 179/95, de 13 de juny, del Reglament d'obres, activitats i serveis, s'hauran d'exposar al
públic en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Casa
Consistorial pel termini mínim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva
publicació en l'últim dels diaris oficials (BOPT i DOGC).
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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 se celebri”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta de modificació de crèdits número 3 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 vigent.
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. 3/2018 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.130.64102
01.1531.60004
01.160.60911
01.323.60910
01.334.62500
01.231.78000
01.342.62905
01.342.62906
TOTAL

Proposta de
consignació

Denominació
Implementació d’una aplicació mòbil de foto denúncia
Adquisició finca per millora accés nucli població
Canalització d’aigües al Camí de la Creu, darrere de
l’Escola la Canonja.
Millores al pati de l’escola encaminades a fomentar la
sostenibilitat i el joc lliure.
Instal·lar taules interpretatives del paisatge
Subvenció a l’Associació provincial de paràlisis cerebral
de Tarragona (La Muntanyeta)
Gespa artificial Piscina Municipal
Caseta per bombes i clor piscines municipals.

8.000,00€
450.000,00€
30.000,00 €
25.000,00 €
30.500,00 €
50.000,00 €
37.000,00 €
22.000,00 €
652.500,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.171.60909

Denominació
Parc Agility
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Consignació
abans de la
modificació
30.000,00 €

Proposta
d’increment
30.000,00 €

Consignació
definitiva
60.000,00 €

01.1532.62501
01.241.47000
01.920.22700
01.341.48900
01.342.63202

Mobiliari urbà
Foment de l’ocupació
Contractes empreses
neteja
Subvencions entitats
Poliesportiu Lleuger
Ròssec

Aplicació
pressupostària
01.920.22706
01.231.46500
01.337.22612
01.337.22616

Denominació
Suma que es reprèn
Estudis i treballs tècnics
Contracte programa
Pla Local de Joventut
Pla serveis de Joventut
TOTAL

15.000,00 €
60.000,00 €

95.000,00 €
40.000,00 €

110.000,00 €
100.000,00 €

172.000,00 €

25.000,00 €

197.000,00 €

40.000,00 €
7.000,00 €
47.000,00 €
605.000,00 €
55.000,00 €
650.000,00 €
922.000,00 € 252.000,00 € 1.164.000,00 €
Consignació
Proposta
Consignació
abans de la
d’increment
definitiva
modificació
922.000,00 € 252.000,00 € 1.164.000,00 €
69.438,00 €
70.000,00 €
139.438,00 €
75.000,00 €
20.000,00 €
95.000,00 €
31.000,00 €
10.000,00 €
41.000,00 €
40.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
1.137.438,00 362.000,00 € 1.489.438,00€

RESUM:
652.500,00 €
362.000,00 €
1.014.500,00 €

HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Transferències de crèdit
Aplicació
pressupostària
01.924.61100
01.241.22620
TOTAL

Denominació

projectes participació
ciutadana
Projecte ocupació

Consignació
abans de la
modificació
200.000,00 €
60.000,00 €
260.000,00 €

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

188.500,00 €

11.500,00 €

40.000,00 €
228.500,00 €

20.000,00 €
31.500,00 €

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

4.702.797,56 €
1.457.599,02 €
3.245.198,54 €

Superàvit pressupostari
Abans de la modificació pressupostària 3/2018, el saldo del superàvit pressupostari no utilitzat
ascendeix a 1.457.599,02€
Aplicació
pressupostàri
01. 87000
a

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
517.000,00 €

Superàvit pressupostari pendent després de la modificació: 940.599,02 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2017
RTDG disponible utilitzable pendent abans de la modificació: 1.989.598,54€
Aplicació
pressupostàri
01. 87000
a

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
269.000,00 €

RTDG disponible utilitzable pendent després de la modificació: 1.720.598,54€
RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (superàvit)
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Total

517.000,00 €
269.000,00 €
228.500,00 €
1.014.500,00 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2018.
Tercer- Crear la Base 55.bis i modificar les disposicions addicionals tercera i quarta de les Bases
d'execució del pressupost ex 2018, amb el següent detall:
a) Crear la base 55.bis
“Base 55. Bis- El control intern
1.- Contingut de la funció interventora:
a) La fiscalització prèvia dels actes que reconeguin drets de contingut econòmic, autoritzin o aprovin
despeses, disposin o comprometin despeses i acordin moviments de fons i valors.
b) La intervenció del reconeixement de les obligacions i la intervenció de la comprovació material
de la inversió.
c) La intervenció formal de l’ordenació del pagament.
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d) La intervenció material del pagament.
2- Del procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos.
2.1. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos resta substituït pel control inherent a la presa de
raó en comptabilitat.
La fiscalització dels actes d’ordenació i pagament material derivats de devolucions d’ingressos
indeguts s’haurà de trametre mitjançant fiscalització.
2.2. En cas que l’òrgan interventor es manifesti en desacord amb el fons o amb la forma dels actes,
documents o expedients examinats i la disconformitat es refereixi al reconeixement o la liquidació
de drets a favor de l’Ajuntament de la Canonja, així com a l’anul·lació de drets, l’oposició s’ha de
formalitzar en una nota d’esmena que en cap cas suspèn la tramitació de l’expedient..
3- Del procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i pagaments
3.1. L’òrgan interventor ha de rebre l’expedient original complet quan l’òrgan competent estigui en
disposició de dictar acord. La intervenció fiscalitzarà l'expedient en el termini màxim de deu dies
hàbils. Aquest termini es redueix a cinc dies hàbils quan s’hagi declarat urgent la tramitació de
l’expedient.
L’òrgan interventor ha de fer constar la seva conformitat mitjançant una diligència signada.
3.2. Si l’òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes,
documents o expedients examinats, ha de formular les seves objeccions per escrit, amb les
motivacions i raonaments en què es fonamenti el criteri sustentat i han de comprendre totes les
objeccions observades a l’expedient.
Si l’objecció afecta l’aprovació o disposició de despeses, el reconeixement d’obligacions o
l’ordenació de pagaments, se suspèn la tramitació de l’expedient fins que aquella se solucioni en
els casos que estableix l’article 216.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
S’haurà de seguir el procediment que disposen els articles 12, 13, 14 i 15 del Reial Decret 424/2017,
de 28 d’abril.
3.4 De la fiscalització prèvia de l’aprovació o autorització de despeses i de la disposició o compromís
de despesa de l’entitat local
Sense perjudici del règim de fiscalització limitada prèvia que regula l’article 13, estan sotmesos a
fiscalització prèvia tots els actes pels quals s’aprovi la realització d’una despesa, especialment, els
actes resolutoris de recursos administratius i els convenis que se subscriguin, sempre que tinguin
contingut econòmic.
D’acord al que disposa l’article 17 del RD 424/2017, restaran exempts de fiscalització prèvia de la
funció interventora:
a) Les despeses de material no inventariable.
b) Els contractes menors.
c) Les despeses de caràcter periòdic i les altres de tracte successiu, una vegada fiscalitzada la
despesa corresponent al període inicial de l’acte o contracte del qual derivin o les seves
modificacions.
d) Les despeses inferiors a 3.005,06 euros que, d’acord amb la normativa vigent, es facin efectives
a través del sistema d’avançaments de caixa fixa.
3.5- De la intervenció prèvia del reconeixement de l’obligació i de la inversió
Les liquidacions de despeses o el reconeixement d’obligacions estan sotmesos a intervenció prèvia.
D’acord amb el que disposa l’article 19 del RD 424/2017, de 28 d’abril, també s’haurà de comprovar:
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- Que les obligacions responen a despeses aprovades, llevat que l’aprovació de la despesa i el
reconeixement de l’obligació s’hagin d’efectuar simultàniament, d’acord amb el que disposa la base
17.
- Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions legals i reglamentàries
que siguin aplicables. (creditor, import de l’obligació i bé o servei prestat que les quals derivi
l’obligació)
- Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la realització efectiva i conforme de l’obra, el
servei, el subministrament o la despesa, d’acord amb el que disposa l’article 20 del citat Reial Decret.
3.6- De la intervenció formal i material del pagament
Estan sotmesos a intervenció formal de l’ordenació del pagament els actes pels quals s’ordenen
pagaments amb càrrec a la tresoreria de l’entitat local. Aquesta intervenció té per objecte verificar
que les ordres de pagament es dicten per un òrgan competent, s’ajusten a l’acte de reconeixement
de l’obligació i s’acomoden al pla de disposició de fons, d’acord amb el que disposen els articles 21,
22 i 23 del RD 424/2017.
3.7- De la fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar i avançaments de caixa fixa
La fiscalització prèvia de les ordres de pagament a justificar, s’ha de verificar mitjançant la
comprovació dels requisits següents:
- Que les propostes de pagament a justificar es basen en una ordre o resolució de l’autoritat
competent.
- Que hi ha crèdit i que el proposat és l’adequat.
- Que s’adapten a les normes que regulen l’expedició d’ordres de pagament a justificar amb càrrec
als seus respectius pressupostos de despeses.
- Que l’òrgan pagador, a favor del qual es lliurin les ordres de pagament, ha justificat dins del termini
corresponent la inversió dels fons percebuts amb anterioritat pels mateixos conceptes
pressupostaris. No obstant això, no és procedent l’objecció per falta de justificació dins del termini
de lliuraments anteriors quan, per pal·liar les conseqüències d’esdeveniments catastròfics,
situacions que suposin un perill greu o necessitats que afectin directament la seguretat pública, el
president de l’entitat autoritzi l’expedició d’una ordre de pagament específica.
- Que l’expedició d’ordres de pagament «a justificar» compleix el pla de disposició de fons de la
tresoreria aprovat pel president de l’entitat, excepte en el cas que es tracti de pal·liar les
conseqüències d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin un perill greu o necessitats
que afectin directament la seguretat pública.
3.8. Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor
es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa
o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a
contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els
requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat s’ha
de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència
de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.

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

Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de comprovar, a
més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a
càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a
proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.”
b) Modificació parcial de la disposició addicional tercera:

ENTITAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
MODIFICACIÓ

Marató TV3

01. 231. 48904

600,00 €

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta

01. 231. 78000

50.000,00 €

Club futbol la Canonja

01. 341. 48900

7.000,00 €

c) Modificació parcial de la disposició addicional quarta:
Períodes de cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de l'any 2018:
Impost de béns immobles urbana: 30 d'abril a 31 d’agost.
Impost vehicles tracció mecànica: 30 d'abril a 31 d’agost.
Taxa recollida i eliminació d'escombraries: 30 d'abril a 31 d’agost.
Guals: 30 d'abril a 31 d’agost.
Cementiri: 30 d'abril a 31 d’agost.
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 indicat.

4.2.- 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 16 d’abril de 2018, es va aprovar l’establiment d’un
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preu públic amb import de 8 €, per l’activitat de caminada popular amb paellada a la Canonja,
programada per la regidoria de medi ambient 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 de l’acord de la Junta de Govern Local d’aprovació de preus públics, segons
l’especificat a la part expositiva”.
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 primer trimestre de 2018. A la vista de la proposta
que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda el següent:
“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 17 d’abril de 2018 que figuren en els
expedients 241/2018 i 242/2018, 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”.
4.4.- 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, corresponent al primer trimestre de 2018. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:
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“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.
primer trimestre 2018, que figuren a l'expedient 249/2018 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”.
4.5.- Proposta d’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics. 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 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local va
modificar els articles 213 i 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), tot introduint una ordre directa per a la regulació
dels procediments de control intern i la metodologia d’aplicació amb l’objectiu, entre altres, de
reforçar el control econòmic-pressupostari i el paper de la funció interventora en les entitats locals.
El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, en exercici de la tasca encomanada, ha elaborat i aprovat
el Reglament que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, el
qual ha estat aprovat per RD 424/2017 de 28 d’abril. El nou Reglament de Control iniciarà la seva
vigència a partir de l’1 de juliol de 2018.
L’art. 13 del Reglament de Control preveu la possibilitat d’establir com a règim de fiscalització i
intervenció de les despeses un règim especial que suposa comprovar, amb caràcter previ a la seva
aprovació, que els expedients compleixen amb uns requisits considerats bàsics tant pel legislador
com per la pròpia corporació.
L’establiment d’una fiscalització limitada prèvia ja es troba contemplat en l’art. 219 del TRLHL, i fins
ara es venia regulant internament a la corporació a través de les Bases d’Execució del Pressupost,
però, amb l’aprovació del present acord, però, es concreta i amplia el detall del seu abast.
Per als casos en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es
limitarà a comprovar els requisits bàsics que es resumeixen en els següents:
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a) L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa
o obligació que es proposi contreure.
b) Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent.
c) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el Ple a
proposta del President i previ informe de l’òrgan interventor
Sense perjudici del que estableix l’article 13 d’aquest Reglament, quan s’efectuï la intervenció prèvia
de la liquidació de la despesa o el reconeixement d’obligacions caldrà també comprovar allò que
preveu l’article 19 del Reglament de control, que es resumeix en:
a) Que les obligacions responen a despeses aprovades i, si s’escau, fiscalitzades favorablement,
quan correspongui.
b) Que els documents justificatius de l’obligació s’ajusten a les disposicions aplicables i en tot cas
consti: la identificació del creditor, l’import de l’obligació i les prestacions realitzades o altres causes
de les quals derivi l’obligació del pagament.
c) Que s’ha comprovat materialment, quan escaigui, la realització efectiva i conforme de la prestació.
Si bé l’establiment d’una fiscalització limitada prèvia és potestativa, l’Ajuntament de la Canonja
considera adient aplicar la fiscalització limitada prèvia. En l’annex 1 s’indica els documents a
fiscalitzar.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament de Control, per a la determinació dels requisits considerats
bàsics cal atendre a aquells que assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la
igualtat de tracte en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics
recollits en l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de l’1 de
juliol de 2011, en tot allò que sigui d’aplicació a les Entitats Locals. També s’han introduït alguns
extrems addicionals sobre alguns tipus de despesa, fruit de l’anàlisi i l’experiència adquirits en
l’exercici del control.
Els tipus de despesa s’han classificat dins de les següents àrees:
· Personal
· Contractació
· Subvencions i transferències
· Expedients urbanístics
· Despeses financeres
Pel que fa a la fiscalització prèvia de drets i ingressos, d’acord amb l’art. 9 del Reglament de Control
es pot substituir per la pressa de raó en comptabilitat.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament de Control, la competència per a l’aprovació de la implantació
del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia correspon al Ple, a proposta del President i
previ informe de la Intervenció de Fons; i d’acord amb l’art. 9 del mateix reglament també correspon
al Ple la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per pressa de raó en comptabilitat.
Atès que la intervenció ha emès el seu informe per a l’aprovació del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, el qual obra en l’expedient.
Es proposa al Ple l’aprovació dels següents acords:
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Primer.- Aprovar l’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses
i obligacions de la l’Ajuntament de la Canonja i dels seus ens dependents subjectes a funció
interventora, d’acord amb l’article 13 del RD 424/2017.
Segon.- Aprovar els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada
prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l’Annex I d’aquest acord, els quals formen
part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions
amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de
fiscalització i intervenció prèvia.
Tercer.- Aprovar els requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de
2008, actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011, i altres addicionals segons la tipologia d’expedient,
a comprovar en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim
de requisits bàsics, el qual es realitzarà tenint en compte les propostes que consten a l’informe emès
per l’interventor municipal.
Quart.- Aprovar que qualsevol altra tipologia de despesa no enumerada expressament en l’Annex I
també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de
comprovar els extrems generals regulats en el RD 424/2017.
Cinquè.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per pressa de raó en
comptabilitat, d’acord amb l’article 9.1 del RD 424/2017.
Sisè.- Determinar com a data d’entrada en vigor dels anteriors acords el dia 1 de juliol del present
2018.
Setè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la web municipal
www.lacanonja.cat”.
4.6.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials
de caràcter públic no tributari municipals. 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 part de l’Alcaldia s’han donat instruccions per tal d’adjudicar la concessió del servei de gestió
del poliesportiu municipal Josep Canadell i Veciana.
Vist l’estudi de viabilitat del servei, redactat per la intervenció municipal, que consta a l’expedient.
Atès que els preus a abonar actualment pels usuaris pels serveis que es presten al poliesportiu, es
troben fixats a l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de les taxes per la prestació de serveis i
per utilització privativa del domini públic, apartats 7.2 (poliesportiu) i 7.4 (piscines) i a l’ordenança
número 12, reguladora dels preus públics, annex 6 (gimnàs del poliesportiu).
Vist el plec de condicions que ha de regir l’adjudicació del servei, en el qual es determinen els preus
a abonar pels usuaris de la instal·lació, que tindran la consideració de prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari, d’acord amb la disposició final 12 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
Considerant que segons disposa l’article 20.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
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qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons la redacció
introduïda per la disposició final 12 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la
prestació de serveis públics a que es refereix l’apartat quart d’aquest article (l’apartat o-, esmenta
les “cases de bany, dutxes, piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs), realitzada de
forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la condició de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari conforme al previst en l’article 31.3 de la
Constitució. En concret, tindran tal consideració aquelles exigides per l’explotació d’obres o la
prestació de serveis, en règim de concessió, societats d’economia mixta, entitats públiques
empresarials, societats de capital íntegrament públic i demés fórmules de Dret privat. Sense
perjudici de l’establert a l’article 103 de la Llei de Contractes del Sector Públic, les contraprestacions
econòmiques a què es refereix aquest apartat es regularan mitjançant ordenança. Durant la
tramitació d’aprovació de dites ordenances les entitats locals sol·licitaran informe preceptiu
d’aquelles administracions públiques a les que l’ordenament jurídic els atribueixi alguna facultat
d’intervenció sobre les mateixes.
Considerant que segons la normativa esmentada, un cop adjudicat el procediment de licitació
corresponent a la concessió del servei de gestió del poliesportiu municipal Josep Canadell i Veciana,
les prestacions que percebi el concessionari tindran la de prestacions patrimonials de caràcter públic
no tributari i hauran de estar regulades mitjançant ordenança.
Considerant el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quant al procediment a seguir per l'aprovació
de l’ordenança.
Considerant el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari municipals, segons el redactat que figura en l’expedient tràmit.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’ordenança pel termini mínim de
30 dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat, un mitjà de
comunicació escrita diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública i d'audiència als interessats, l’ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Quart.- Aprovada definitivament l’ordenança, es trametrà el seu text íntegre a l'Administració de
l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, i es publicarà en el Butlletí oficial de la província i en el taulell
d'edictes de la Casa Consistorial. Alhora, s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat íntegrament aquest”
Cinquè.- Derogar els apartats 7.2 i 7.4 de l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de les taxes
per la prestació de serveis i per utilització privativa del domini públic, i annex 6 de l’ l’ordenança
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número 12, reguladora dels preus públics, i fer-ho públic mitjançant anuncis al Butlletí oficial de la
província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- L’acordat al punt precedent, resta en suspens fins a darrera de les següents dates: la
d’entrada en vigor de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari municipals i la d’inici de la concessió del servei de gestió del poliesportiu municipal Josep
Canadell i Veciana.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ.6.1.- Proposta d'aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a
l'adquisició de llibres i material escolar, de premis pels millors expedients acadèmics de
segon de batxillerat i per estudis universitaris.
Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu
del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual manifesta que, com ha fet en altres
convocatòries, el seu grup votarà en contra de la proposta, en tant que considera que s’haurien
d’incorporar criteris de renda a les bases.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidora d’ensenyament en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots favorables dels membres del grup municipal del PSC
(9), del PDCAT-CiU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1),
acorda el següent:
“Vist que és desig d'aquest Ajuntament crear una línia de subvencions per la despesa de llibres i
material escolar per als nens i nenes inscrits en Llars d'infants i en Centres d’Educació Especial, per
als estudis d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle
Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat; concedir premis per a
estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic i d’ajuts per estudis
universitaris, curs 2018-2019.
Vist que per tal d'establir l'import de les subvencions i premis i la forma d'accedir als mateixos, així
com els criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la
redacció de les corresponents bases, segons indicacions de la regidoria corresponents, les quals
figuren a l'expedient de tràmit, havent-se pogut examinar pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació a l'activitat
de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del mateix text legal
pel que fa a l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
Vist l'informe emès pel tècnic d'administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l'expedient
en tràmit.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions individuals per
despeses de llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en Llars d'infants i en Centres
d’Educació Especial, per als estudis d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Cicle Formatiu
Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat; de
la concessió de premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient
acadèmic i d’ajuts per estudis universitaris, curs 2018-2019, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació. En cas de no produir-se
al·legacions, quedaran definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, i es farà una
ressenya de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Un cop publicada l'aprovació definitiva de les bases, que la intervenció subministri a la base
de dades nacional de subvencions la documentació necessària per a procedir a la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona”.
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta d’aprovació de l’estudi viabilitat del servei del poliesportiu i de la licitació de
la seva gestió. 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:
“1. ANTECEDENTS
Per part de l’Alcaldia s’han donat instruccions per tal d’adjudicar la concessió del servei de gestió
del poliesportiu municipal Josep Canadell i Veciana.
Vist l’estudi de viabilitat del servei, redactat per la intervenció municipal, que consta a l’expedient.
Vistos els informes emesos pel tècnic d’administració general, pel secretari municipal i per
l’interventor municipal d'aquest Ajuntament, els quals consten a l'expedient.
2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre,
de contractes del sector públic.
El plec de clàusules que regeix la licitació.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 de abril.
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
En conseqüència, el ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’estudi de viabilitat corresponent al servei de gestió del poliesportiu
municipal Josep Canadell i Veciana i sotmetre’l a informació pública, per termini d’un mes, mitjançant
anuncis al tauler d’edictes de l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, estarà a la
disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.lacanonja.cat.
En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord d’aprovació
inicial s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri.
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per l’adjudicació de la
concessió del servei de gestió del poliesportiu municipal Josep Canadell i Veciana, que comprèn
l'aprovació del plec de clàusules jurídiques, tècniques, econòmiques i administratives, que ha de
regir l'execució del contracte de referència.
Tercer.- Disposar l’obertura de la licitació, fixant en 26 dies el termini de presentació de les ofertes,
comptadors des de l'endemà de la publicació al perfil del contractant, del corresponent anunci i de
tota la documentació integrant de l’expedient de contractació.
Quart.- El disposat als punts segon i tercer, resta condicionat a l’aprovació definitiva de l’estudi de
viabilitat del servei”.
7.2.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Canonja, per a la cessió de terminals de la xarxa
rescat per les comunicacions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. A la vista de la
proposta que realitza el regidor de seguretat ciutadana en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia,
el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Per acord del Ple municipal de data 31 de març de 2011, es va aprovar, entre d'altres, reconèixer
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja (en endavant, l’AVPC) com a única
associació vinculada funcionalment a l'Ajuntament, i subscriure el corresponent conveni de
col·laboració.
En data 5 de juliol de 2011, es va subscriure un conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament, per a l’adhesió a la xarxa Rescat de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil.
D’entre els pactes del dit conveni, es trobava la cessió, a l’Ajuntament de la Canonja, del dret d’ús
de dos terminals portàtils, per a la coordinació amb el Departament d’Interior.
Tant l’Ajuntament de la Canonja com el Departament d’Interior de la Generalitat desitgen millorar la
protecció de la població en situacions de greu risc col·lectiu, emergències, catàstrofes i calamitats
públiques, a través d’una major coordinació, reforçant l’intercanvi d’informació en temps real entre
l’AVPC i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).
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És voluntat d’ambdues parts formalitzar un conveni de col·laboració, el qual consta a l’expedient en
tràmit, per regular les condicions per a la cessió de tres terminals de la xarxa Rescat a l’Ajuntament
de la Canonja (dos, per a les comunicacions de l’AVPC amb el CECAT, i una per al tècnic o
responsable municipal que realitza les tasques de coordinació de l‘AVPC).
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de la Canonja i el Departament
d’Interior de la Generalitat, especificat a la part expositiva del present acord, el qual figura a
l’expedient en tràmit i es dona per reproduït.
Segon.- Facultar l’alcaldia, de forma tan àmplia com en dret sigui menester, per signar la
documentació adient al tràmit.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i a
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja, pel seu coneixement i efectes”.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Donar compte de la justificació de despeses de la festa major d’hivern i carnaval 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 festa major d’hivern 2018, amb expressió de l’
import que seguidament es detalla:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Festa Major d’hivern 2018 (Exp. 167/18)

22/03/18

67.567,11 €

Vista la justificació de despeses corresponents a la festa major d’hivern 2018, amb expressió de l’
import que seguidament es detalla:
Activitat
Carnaval 2018 (Exp. 168/18)

Data resolució

Import justificat

12/04/18

27.458,27 €

Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de l’interventor municipal, s'han imputat a les
diferents aplicacions pressupostàries que figuren indicades als corresponents decrets, els quals
figuren 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 les resolucions de l'alcaldia de les dates indicades a la part expositiva,
relatives a l'aprovació de despeses de la festa major d’hivern i carnaval 2018”.
8.2.- Proposta de modificació de les bases per a la concessió de subvencions de suport a
l'activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d'establiments comercials a la
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Canonja. A la vista de la proposta que realitza el regidor de promoció econòmica en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vistes les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a
l’activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d’establiments comercials a la Canonja,
en l’àmbit de les claus urbanístiques R1, R2 i R4a, exercici 2018, aprovades definitivament i
publicades íntegrament al Butlletí oficial de província de Tarragona núm. 186, de 26 de setembre de
2017, amb referència d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7468, de
5 d’octubre de 2017.
La regidoria de promoció econòmica proposa la modificació de les bases abans esmentades, de la
manera que seguidament es detalla:
1. Modificació de l’article 1.Redacció actual:
“Objecte.
Aquestes bases tenen com a objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió de
subvencions de suport a l'activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació
d'establiments comercials a la Canonja, pel període 1 de gener a 31 de desembre de 2018.
Les subvencions aniran destinades a activitats comercials i empresarials en l'àmbit de les claus
urbanístiques R1 (casc antic), R2 i R4a.
Tipus d'ajuts.
Els ajuts per la promoció comercial i empresarial de la Canonja es concretaran en subvencionar el
50% del cost de redacció del projecte d’activitat, amb un màxim de 500 euros. L’Ajuntament de la
Canonja consignarà fons suficients a la corresponent aplicació de despeses dels pressupostos
anuals en què hagin de satisfer-se els ajuts.
S’exclouen de l’objecte de la subvenció les actuacions que acullin usos a precari, de conformitat
amb la normativa d’aplicació.
També queden excloses de l’objecte de la subvenció les actuacions executades sense disposar de
la preceptiva llicència municipal i/o les preceptives d’altres administracions.”
Proposta de nova redacció:
“Objecte.
Aquestes bases tenen com a objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió de
subvencions de suport a l'activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació
d'establiments comercials a la Canonja, pel període 1 de gener a 31 de desembre de 2018.
Les subvencions aniran destinades a activitats comercials i empresarials en l'àmbit de les claus
urbanístiques R1 (casc antic), R2 i R4a.
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Tipus d'ajuts.
Els ajuts per la promoció comercial i empresarial de la Canonja es concretaran en subvencionar el
50% del cost de redacció del projecte d’activitat o certificat tècnic per la posada en funcionament de
l’activitat, amb un màxim de 500 euros, per la redacció del projecte d’activitat, i de 200 € per la
confecció del certificat tècnic per la posada en funcionament de l’activitat. L’Ajuntament de la
Canonja consignarà fons suficients a la corresponent aplicació de despeses dels pressupostos
anuals en què hagin de satisfer-se els ajuts.
S’exclouen de l’objecte de la subvenció les actuacions que acullin usos a precari, de conformitat
amb la normativa d’aplicació.
També queden excloses de l’objecte de la subvenció les actuacions executades sense disposar de
la preceptiva llicència municipal i/o les preceptives d’altres administracions.”
2. Modificació de l'article 5, apartat “Documentació a presentar”, lletra c).Redacció actual:
“c) Un exemplar del projecte d’activitat pel qual se sol·licita la subvenció.”
Proposta de nova redacció:
“c) Un exemplar del projecte d’activitat o certificat tècnic per la posada en funcionament de l’activitat,
pel qual se sol·licita la subvenció.”
3. Modificació de l'article 7.Redacció actual:
“Criteris de baremació i avaluació de les sol·licituds.
El beneficiari haurà de presentar la documentació establerta en les presents bases i justificarà la
despesa efectivament realitzada mitjançant l’aportació de la factura per la redacció del projecte
d’activitat. Els presents ajuts es concretaran en subvencionar el 50% del cost de redacció del
projecte d’activitat, amb un import màxim de 500 euros.
Aplicació pressupostària.
Caldrà preveure l’oportuna consignació en el pressupost municipal de l’exercici 2018.”
Proposta de nova redacció:
“Criteris de baremació i avaluació de les sol·licituds.
El beneficiari haurà de presentar la documentació establerta en les presents bases i justificarà la
despesa efectivament realitzada mitjançant l’aportació de la factura per la redacció del projecte
d’activitat o certificat tècnic per la posada en funcionament de l’activitat. Els presents ajuts es
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concretaran en subvencionar el 50% del cost de redacció del projecte d’activitat, amb un import
màxim de 500 euros, per la redacció del projecte d’activitat, i de 200 € per la confecció del certificat
tècnic per la posada en funcionament de l’activitat.
Aplicació pressupostària.
Caldrà preveure l’oportuna consignació en el pressupost municipal de l’exercici 2018.”
Vist que la nova redacció de les bases figura a l'expedient de tràmit i ha estat examinada pels
assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació l'activitat
de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del text legal pel que
fa a l'aprovació de les Bases per a l'atorgament de subvencions.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions
de suport a l’activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d’establiments comercials
a la Canonja, en l’àmbit de les claus urbanístiques R1, R2 i R4a, exercici 2018.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província i en el tauler d'anuncis de la Corporació. En cas de no produir-se al·legacions,
quedaran definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i es farà una ressenya de
l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Un cop publicades les modificacions de les bases, traslladar el text íntegre a la Base de
Dades Nacional de Subvencions”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.9.1.- Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni marc de col·laboració vigent entre el
Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de la Canonja en matèria de serveis socials
i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2018.
Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu
del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual manifesta que el seu grup s’abstindrà
en la votació de la proposta, perquè, tot i valorar positivament el nou servei pel col·lectiu LGBTI, no
poden donar suport a la manca d’aportació econòmica al centre obert. Així mateix, manifesta que
admeten l’error de no haver-ho vist al Consell Comarcal.
L’alcalde manifesta que és la Generalitat la que no subvenciona.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidora d’ensenyament en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots favorables dels membres del grup municipal del PSC
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(9), del PDCAT-CiU (1) i PP (1), i l’abstenció del membre del grup municipal de la CUP (1), acorda
el següent:
“Per acord del Ple de data 1 de juny de 2017, es va aprovar el conveni marc de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de la Canonja en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, corresponent al contracte
programa, període 2016-2019, el qual té una durada a partir de l’1 de juliol de 2017 i fins el 31 de
desembre de 2019.
En data 26 d’octubre de 2017, es va signar l’Addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família
de la Generalitat i el Consell Comarcal del Tarragonès, en matèria de serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat (per al període 2017-2019). L’addenda
comporta ampliar el marc de col·laboració en determinats programes i serveis, el que comporta la
necessitat de signar una addenda al conveni signat entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l’Ajuntament de la Canonja.
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis
crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la Cartera de
Serveis Socials i el pla estratègic corresponent, i preveu a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin
les comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat
de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis
D’acord amb les previsions dels articles 67 i 85 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els municipis, independents o associats,
han de prestar com a mínim, en poblacions de més de vint mil habitants, la prestació de serveis
socials, corresponent a les comarques realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès
supramunicipal, i assegurar també l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el
territori de la comarca, de la mateixa manera que l’exercici de les competències municipals, en els
termes de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i la legislació de règim local.
Vista l’addenda al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l’Ajuntament de la Canonja en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, any 2018, que figura a l’expedient en tràmit.
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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament de la Canonja en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, any 2018, que figura a l’expedient en tràmit.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal”.
9.2.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per
despeses bàsiques de la llar, exercici 2018. A la vista de la proposta que realitza la regidora de
benestar social en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vist que l'any 2011, aquest Ajuntament va crear una línia d'ajuts per a persones jubilades o
pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar.
Aquesta línia d'ajuts es va mantenir també durant els exercicis 2012 a 2017, i és desig d'aquesta
Corporació que es continuïn mantenint pel present exercici 2018.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts, el sostre màxim, forma d'accedir als ajuts, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’han confeccionat les corresponents bases,
les quals figuren a l'expedient de tràmit, havent-se pogut examinar pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació a l'activitat
de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del mateix text legal
pel que fa a l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
Vist l'informe emès pel tècnic d'administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l'expedient
en tràmit.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions per a persones
jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques
de la llar, exercici 2018, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació. En cas de no produir-se
al·legacions, quedaran definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, i es farà una
ressenya de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Un cop publicada l'aprovació definitiva de les bases, que la intervenció subministri a la base
de dades nacional de subvencions la documentació necessària per a procedir a la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona”.
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Proposta de designació de les festes locals per a l’any 2019. 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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“Vist que s' ha iniciat per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, la preparació de l'Ordre reguladora de les festes locals a Catalunya per a l'any 2019.
Atès que aquest Ajuntament considera que les festes locals pel proper any 2019, s'han de celebrar
els dies 15 d’abril i 16 d'agost.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Designar com a festes locals de la Canonja pel proper any 2019, els dies 15 d’abril i 16
d'agost.
Segon.- Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i per tal que tingui els efectes corresponents”.
10.2.- Proposta d’aprovació del resum numèric general corresponent a la rectificació del
Padró municipal d'habitants d'aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018. 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:
“Pels serveis municipals s'han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d'habitants referida a l'1 de gener de 2018, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme
durant l'exercici 2017.
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
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Dones

% Dones

Total habitants

2.864

48,94

2.988

51,06

5.852

Segon.- Comunicar a l'INE la xifra de població a 1 de gener de 2018, que resulta d'aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté els registres dels habitants empadronats en aquest
municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d'octubre de 2005
d'instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d'obtenció
de la proposta de xifres oficials de població”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES..........................................

14.1.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal del PDCAT-CiU.
Formula les preguntes la portaveu del grup municipal del PDCAT-CiU, Sra. Montserrat Tomàs
Macías.
1.-Tenint en compte les recents declaracions del regidor de Ciutadans a l´Ajuntament de
Tarragona, Rubén Viñuales, on deia que volien recuperar part dels impostos de la química
que es queda la Canonja, voldríem saber, en un futur cas hipotètic que arribessin a governar,
si hi hauria alguna possibilitat de que això es pogués dur a terme o per la contra és un tema
blindat on no hi podrien fer res.
L’alcalde contesta el següent:
“La ignorància és molt atrevida. No serà perquè no m’ha ofert en diferents ocasions i a diferents
persones i organismes o entitats per explicar-les què era això de la Canonja i com s’havia gestat,
negociat i resolt.
Però que això ho digui un dirigent polític, conseller i líder d’un partit en l’oposició de l’Ajuntament de
Tarragona “Ciudadanos, por mis señas”, llavors això ja “es harina de otro costal”.
No pot al·legar desconeixement o ignorància perquè llavor el tema ja tindria una altra dimensió.
Crec que aquestes declaracions estan fetes amb mala fe i buscant rèdits immediats en aquells barris,
els de Bonavista i San Salvador. I tot s’explica si recorden vostès la foto de diari de Tarragona on
deien a un cartell “Tarragona i la Canonja nos roban”.
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Deia el Sr. Viñuales “no és lògic que tots els impostos se’ls emporta la Canonja a partir del 2022”.
No, no senyors. Això serà a partir del 2026. Ara, els percentatges són 63% per a la Canonja i 37%
per a Tarragona.
Vostè em pregunta si això es podria modificar en un futur. Bé, no és fàcil. Per a això s’hauria de
modificar la llei reguladora de les hisendes locals i com vostès comprendran no és tan fàcil perquè
afectaria a tota Espanya i no només a la Canonja.
Et diria vint coses més, però Bueno”.
2.-Voliem que es tingués en compte el següent prec:
Donat que la proposta d´instal·lació d´elements de protecció a l´enjardinament de la rambla,
valorat en 90.000€, no va sortir com a opció guanyadora als pressupostos participatius, però
que creiem és una mesura de seguretat important per la ciutadania, proposem que es pugui
dur a terme com a projecte independent mitjançant una modificació de crèdit.
L’alcalde contesta el següent:
“Vostès ho veuen necessari?? Nosaltres, no.
Estaria bé que vostè fes un petit exercici i em digués en un croquis com li agradaria que fos.
Pensi amplament, tingui en compte els pros i els contres. No entrarem aquí en un debat. Ja ho farem
privadament si convé.
Pensi també que això ho han votat 40 persones. Un 0,8 % de la població”.
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.- L’acord que va aprovar aquest Ple en referència a l’ajornament del retorn del saldo que
l’Ajuntament de la Canonja manté amb l’extinta secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola,
esmentava, entre d’altres coses, que dels 569.749,70 € que la Cooperativa deu a l’Ajuntament,
l’Ajuntament rebria 169.749,70 €en el moment de la venda del patrimoni de la Cooperativa i
100.000 € en el moment del traspàs dels préstecs amb data límit de pagament el 31 de
desembre de 2017. Mentre que els 300.000 € restants s’anirien cobrant en base al pla de
viabilitat econòmica de la Cooperativa.
En quin estat es troba aquest procés? S’han complert tots els acords i pagaments per part
de la Cooperativa?
L’alcalde contesta el següent:
“En el moment de la formalització de la compravenda dels immobles de la Cooperativa, que es va
produir el dia 28 de juliol de 2017, l’Ajuntament va compensar l’import de 169.749,70 € pactat,
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restant-lo del total a abonar.
Segons l’acord d’ajornament del deute, en data 31 de desembre de 2017, la Cooperativa hauria
d’haver ingressat a la tresoreria municipal un import de 100.000 €, fet que no es va produir. Després
de diversos recordatoris als responsables de l’entitat, en data 20 de febrer s’efectua un ingrés per
import de 34.000 €.
En data 23 de febrer, se sol·licita al notari Sr. Miguel Martínez Socias, que requereixi a l’entitat
l’ingrés de la diferència, per import de 66.000 €, atorgant-se un termini de 20 dies hàbils des de la
notificació per efectuar-lo.
Havent-se formalitzat fefaentment la notificació del requeriment, i havent passat el termini atorgat,
l’entitat no ha donat compliment al mateix.
En data 15 de maig de 2018, se sol·licita novament a la notaria que requereixi l’ingrés, en un termini
de 24 hores, als avalistes de l’entitat.
El notari ha fixat la data de signatura del requeriment pel proper dia 8 de juny a les 10 hores.
Un cop notificat i en cas de no ser atès el requeriment, l’Ajuntament emprendrà accions legals contra
els avalistes de l’entitat, en reclamació de les quantitats degudes”
2.- En l’últim Ple que es van debatre i aprovar les noves ordenances fiscals de la Canonja, la
CUP vam fer tot un seguit de propostes per tal d’incorporar una tarificació social en
determinades taxes municipals, fet que va ser rebutjat. Però l’Ajuntament es va comprometre
en aquell Ple a estudiar la viabilitat tècnica d’incorporar bonificacions ambientals en l’impost
de béns immobles i en el d’obres, per tal de poder bonificar obres que apostin per les
energies renovables i l’eficiència energètica. Alhora, l’Ajuntament també es va comprometre
a estudiar la viabilitat d’aplicar una tarificació social a l’impost de la brossa.
Tenint en compte que en pocs mesos debatrem les ordenances fiscals del 2019, ja s’han
iniciat els treballs per analitzar la viabilitat d’aquestes reformes que vam proposar i sobre les
quals no se’ns va tancar la porta?
L’alcalde contesta el següent:
“No, encara no s’han iniciat els treballs per analitzar la viabilitat d’aquestes reformes. Els mantindrem
informats i ja els demanarem la seva col·laboració”.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:52 hores, d'ordre del Sr. alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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