Alcalde:
Roc Muñoz Martínez
Regidors:
Salvador Ferré Budesca
Mila Carreté Grogués
Francisco M. Roca Gutiérrez
Francisca Márquez Sola
Antonio Reyes Padrón
Lucia López Cerdán
Cori Roca Vila
Albert Guinovart Rull
José R. Fernández Bermúdez
Francisco Domínguez Sánchez
Mª Encarnación Quílez Valdelvira
Secretari actal.
Daniel Sánchez Miguel

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 29
DE MAIG DE 2014.
A la Canonja, essent les vint hores del dia 29 de maig de
2014, es reuneixen els senyors membres de la Corporació,
que a la vora se citen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària,
d'acord amb l'Ordre del Dia establert. No assisteix a la sessió
la regidora Francisca Orellana Ruíz.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent
al Ple extraordinari celebrat en data 28 d'abril de 2014.- En
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels assistents, acorda aprovar l'Acta.
2.- Despatx oficial.- Per l’alcaldia es dóna compte del
Despatx Oficial que hi ha hagut des de la sessió anterior i que
a continuació es relaciona:

Diari oficial de la Generalitat.

Núm. 6611, de 28 d'abril de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició.



Núm. 6611, de 28 d'abril de 2014, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació inicial del Reglament del Banc del Temps.

Butlletí oficial de la província.

Núm. 75, de 31 de març de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
formalització del contracte de serveis de prestacions professionals de monitoratge per al
desenvolupament d'activitats concretades en projectes i/o programes que porta a terme
l'Àrea d'Acció Social.



Núm. 75, de 31 de març de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
delegació específica per al casament del dia 26 d'abril de 2014, de la parella formada per
les Sres. Lourdes Sola Clua i Mònica Belen Blanco Arroyo, a la regidora de la corporació
Sra. Francisca Márquez Sola.



Núm. 80, de 5 d'abril de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fan públics els períodes
de cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de l'any 2014.



Núm. 80, de 5 d'abril de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial de l'expedient núm. 2/14 de modificació de crèdits en el pressupost en vigor de
l'Ajuntament de la Canonja.
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Núm. 86, de 12 d'abril de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual se sotmet a informació
pública l'expedient per l'autorització d'obres i usos provisionals de la nau situada al polígon
La Coma, núm. 261, per l'exercici d'exposició, venda i emmagatzematge de portes,
parquets i mobiliari de cuina, sol·licitada per Porte Spain Internacional, SL.



Núm. 86, de 12 d'abril de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la incoació
d'expedient d'ordre d'execució per a la reparació immediata de les deficiències a la façana
de l'edifici del carrer Nou, 4.



Núm. 90, de 17 d'abril de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
del projecte d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, des del límit del PPU 45A fins al
carrer Rec de Bardina, i incoació d'expedient d'expropiació.



Núm. 92, de 22 d'abril de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual se sotmet a informació
pública el projecte d'actuació específica d'interès públic, presentat per Memory Projects SL,
per la implantació d'un camp de Paintball.



Núm. 92, de 22 d'abril de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual se sotmet a
informació pública l'expedient d'autorització d'obres i usos provisionals per dur a terme
l'activitat de magatzem de caravanes promogut per Fortuny-Ciurana CB.



Núm. 92, de 22 d'abril de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa públic l'inici
d'expedient d'execució subsidiària dels treballs de sanejament de les peces que es troben
en perill imminent de caiguda a la via pública a la façana del carrer Nou, 4.



Núm. 94, de 24 d'abril de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual queda exposat al públic el
Compte General del Pressupost i d'Administració del Patrimoni, corresponent a l'exercici
2013.



Núm. 97, de 28 d'abril de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial del Reglament del Banc del Temps.



Núm. 98, de 29 d'abril de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial de l'Ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició al terme municipal de la Canonja.



Núm. 109, de 13 de maig de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
notificació a diferents interessats de les corresponents propostes de baixes d'ofici del padró
d'habitants.



Núm. 114, de 19 de maig de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva de l'expedient núm. 2/14 de modificació de crèdits en el pressupost en vigor de
l'Ajuntament de la Canonja.



Núm. 119, de 24 de maig de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial del projecte de pavimentació i serveis del camí de Reus de la Canonja.
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Núm. 119, de 24 de maig de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual se sotmet a informació
pública l'expedient per l'autorització d'obres i usos provisionals per dur a terme l'activitat de
pupil·latge de cavalls, a la nau situada al Polígon 103, parc. 12, de la Canonja.



Núm. 119, de 24 de maig de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel se sotmet a
informació pública la documentació relativa a la sol·licitud de llicència ambiental per a
l'activitat d'instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil a l'av. de la Florida, 33.

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 al present mes de maig de 2014.

Es quant s'informa als efectes corresponents.
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
l’última 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:
(...)
Els assistents acorden quedar-ne assabentats.
3.2.- Aprovació provisional de l'ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb
terrasses i similars.- A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, adopta el següent acord:
A la vista de la necessitat dels titulars dels establiments de restauració existents al municipi,
d'ocupar la via pública amb la col·locació de taules, cadires i instal·lacions anàlogues que siguin
complementàries a la seva activitat.
Atès que es considera adient que no es dificulti la circulació de vianants o vehicles, o en altres
usos propis de la via pública i que les corresponents autoritzacions municipals s’atorguin
discrecionalment tenint en compte les circumstàncies concretes del trànsit i del lloc on es
projecten.
Atès que aquesta Corporació considera necessari establir el règim jurídic de l'ocupació de la via
pública amb terrasses i similars, sense perjudici de la normativa que resulta d'aplicació.
Vist el text de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb terrasses i
similars, el qual consta a l'expedient.
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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.
Vist el que es disposa a l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l'anterior, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar l'establiment del règim jurídic de l'ocupació de la via pública amb terrasses i
similars, sense perjudici de la normativa que resulta d'aplicació.
Segon.- Aprovar provisionalment l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública
amb terrasses i similars.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- Aprovada definitivament l'Ordenança, es trametrà el text íntegre d'aquesta 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 aquesta.
3.3.- Aprovació de l'expedient d'expropiació de terrenys, afectats per l'ampliació del carrer H
al Pla Parcial 16.- A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, adopta el següent acord:
Antecedents.
En data 27 de març de 2014 es va subscriure un conveni d'expropiació de terrenys, signat entre
aquest Ajuntament i les Sres. Maria Teresa Tomàs Veciana, Francisca Tomàs Veciana, Maria
Dolores Tomàs Veciana, representada pel Sr. Federico Pascual Tomàs, i Maria Josepa Tomàs
Veciana, per a l'adquisició per part de l'Ajuntament de la Canonja de diverses porcions de terreny.
En els pactes del conveni hi figura l'obligació, per part de l'Ajuntament, de redactar i aprovar el
projecte d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, el qual afectarà una porció de terreny de
1.138,08 m2 de la finca objecte del conveni i d'iniciar expedient d'expropiació forçosa d'aquesta
porció de terreny i de dues altres de 216 i 661 m2, que van ser ocupades amb anterioritat per
aquest Ajuntament en resultar afectades pel projecte de pavimentació i serveis del vial de
connexió del PP16 amb els vials exteriors al nord del PP16.
L'arquitecte municipal i l'enginyer tècnic d'obres públiques municipal van redactar el projecte
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d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, des del límit de l'àmbit del PPU 45a fins al carrer Rec
de Bardina.
Per acord del Consell Plenari de data 27 de març de 2014, es va ratificar el conveni subscrit,
alhora que es aprovar inicialment el projecte d'obres esmentat, es va incoar el corresponent
expedient d'expropiació de la porció de terreny afectada pel projecte d'obres d'ampliació del carrer
H del PP16 i de les dues porcions de terreny afectades pel projecte de pavimentació i serveis del
vial de connexió del PP16 amb els vials exteriors al nord del PP16, declarant-se explícitament la
utilitat pública i la necessitat d'ocupació, i es va sotmetre el projecte i la relació detallada de béns i
drets afectats a informació pública, per un període de trenta dies hàbils.
Atès que s'han practicat les corresponents publicacions oficials mitjançant anuncis inserits en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 90, de 17 d'abril de 2014, i en el Diari El Punt Avui
de 21 d'abril de 2014, sense que s'hagin rebut al·legacions.
Atès que els interessats han manifestat la seva conformitat amb la valoració efectuada per
l'arquitecte municipal dels béns i drets afectats per l'expropiació.
Atès que s'ha constatat una errada en l'expedient, en el sentit que, malgrat que en la descripció
registral es diu que els terrenys són la finca de referència cadastral 43039A104000130000DS,
s'ha constatat que les dues porcions de terreny de 216 i 661 m2, que van ser ocupades amb
anterioritat per aquest Ajuntament en resultar afectades pel projecte de pavimentació i serveis del
vial de connexió del PP16 amb els vials exteriors al nord del PP16, conformen en realitat la finca
de referència cadastral 7541958CF4574B0001XK, mentre que la porció de terreny de 1.138,08
m2, afectada per les obres d'ampliació del carrer H del PP16, forma part de la finca de referència
cadastral, 43039A104000130000DS.
Fonaments de dret.
- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció vigent.
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
- El reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny.
- La llei de 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel
que s'aprova el reglament de la Llei d'expropiació forçosa.
L'art. 3.4 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa estableix la competència del Ple de
l'Ajuntament els acords en matèria d'expropiació que tinguin el caràcter de recurribles en via
administrativa o contenciosa.
Així mateix, l'art. 38 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
estableix la competència del Ple de l'Ajuntament per l'aprovació dels projectes d'obra que
comportin l'expropiació de terrenys, i regula en l'art. 37 el procediment d'aprovació.
Els articles 15 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, i concordants del reglament
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d'expropiació forçosa, sobre la formulació de la relació dels bens o drets objecte d’expropiació.
L'art. 24 de la Llei d'expropiació forçosa i l'art. 25 del reglament de la Llei d'expropiació forçosa
admeten la possibilitat d'adquisició amistosa dels béns i drets objecte d'expropiació, per mutu
acord entre les parts.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Esmenar el conveni d'expropiació de terrenys, subscrit el dia 27 de març de 2014, en el
sentit que en totes les referències a la finca de referència cadastral 43039A104000130000DS
s'han d'entendre fetes a les finques de referència cadastral 43039A104000130000DS i
7541958CF4574B0001XK. Aquest acord d'esmena formarà part integrant del conveni i haurà
d'annexar-se al mateix.
Segon.- Aprovar definitivament el projecte d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, des del límit
de l'àmbit del PPU 45a fins al carrer Rec de Bardina, redactat per l'arquitecte municipal i l'enginyer
tècnic d'obres públiques municipal.
Tercer.- Disposar que es publiqui la referida aprovació definitiva en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
Quart.- Rectificar la relació de béns i drets afectats per l'expedient d'expropiació de la porció de
terreny afectada pel projecte d'obres d'ampliació del carrer H del PP16 i de les dues porcions de
terreny afectades pel projecte de pavimentació i serveis del vial de connexió del PP16 amb els
vials exteriors al nord del PP16, aprovar-la definitivament i que es publiqui a tenor del que
assenyalen els articles 21 i següents de la Llei d'expropiació forçosa, fent avinent que la dita
relació ha esdevingut definitiva i que és com segueix:
Finca matriu afectada:
Finques de referència cadastral 43039A104000130000DS i 7541958CF4574B0001XK.
Inscrita al Registre de la propietat núm. 3 de Tarragona, com a finca registral 26819, secció
segona, volum 2285, llibre 447, foli 223.
Propietaris: Maria Teresa Tomàs Veciana, ½ indivisa de ¾ parts indivises;
Francisca Tomàs Veciana, ½ indivisa de ¾ parts indivises;
Dolores Tomàs Veciana, ½ indivisa ¼ de part indivisa;
Maria Josepa Tomàs Veciana, ½ indivisa de ¼ part indivisa;
Porcions afectades per l'expropiació:
a) Porció de terreny de 1.138,08 m2, destinada a vial, prolongació del carrer del Poeta Bertran
que s'ha de segregar del límit oest de la finca matriu, de forma sensiblement rectangular i
allargada, i que limita: Al nord, amb finca de referència cadastral 43039A104000140000DZ, i resta
de finca matriu, a l'est, amb resta de finca matriu, al sud, amb finca de referència cadastral
43039A104000450000DS, i semivial prolongació del carrer del Poeta Bertran, i a l'oest, amb
semivial prolongació del carrer del Poeta Bertran.
b) Porció de terreny de 661 m2, destinada a vial, que s'ha de segregar del límit nord-oest de la
finca matriu, de forma triangular, i que limita, a l'est, amb resta de finca matriu, i en tots els altres
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límits, amb la vialitat del nucli urbà de la Canonja (cruïlla dels carrers Rec de Bardina, carrer Nou i
carrer Alcalde Marian Fonts i Ciurana).
c) Porció de terreny de 216 m2, destinada a vial, que s'ha de segregar del límit nord-oest de la
finca matriu, de forma rectangular i allargada. Limita, a l'oest, amb resta de finca matriu, a l'est,
amb porció de 661 m2 abans descrita, i al nord i al sud, amb vialitat del nucli urbà de la Canonja
(cruïlla dels carrers Rec de Bardina, carrer Nou i carrer Alcalde Marian Fonts i Ciurana).
Cinquè.- Assolir el mutu acord amb les Sres. Maria Teresa Tomàs Veciana, Francisca Tomàs
Veciana, Maria Dolores Tomàs Veciana, representada pel Sr. Federico Pascual Tomàs, i Maria
Josepa Tomàs Veciana, per un import total de 142.809,60 €, per l'adquisició amistosa dels béns i
drets objecte de l'expropiació, d'acord amb els següents termes:
Preu just de les porcions objecte d'expropiació:
Porció de 216 m2:
15.552 €
Porció de 661 m2:
47.592 €
Porció de 1.138,08 m2: 79.665,60 €
TOTAL:
142.809,60 €
Import que correspon a cada copropietari indivís:
TITULAR INDIVÍS

COEFICIENT

IMPORT

Maria Teresa Tomàs Veciana

½ indivisa de ¾ parts indivises

53.553,60 €

Francisca Tomàs Veciana

½ indivisa de ¾ parts indivises

53.553,60 €

Maria Dolores Tomàs Veciana

½ indivisa de ¼ part indivisa

17.851,20 €

Maria Josepa Tomàs Veciana

½ indivisa de ¼ part indivisa

17.851,20 €

Total

100%

142.809,60 €

Sisè.- Facultar l'alcalde per a la formalització, com a representant municipal, de les actes de
pagament i d’ocupació en relació a les finques objecte d’expropiació, així com perquè prèviament
en determini el dia i l'hora de la seva formalització.
Setè.- Advertir els interessats que el dia que s'assenyali, cas de no comparèixer personalment, o
mitjançant el seu representant o representants legals, la taxació serà dipositada a la Caixa General
de Dipòsits i es formalitzarà la corresponent acta d’ocupació.
Vuitè.- S’adverteix, així mateix, els interessats, que no s'admetrà representació si no és per mitjà
de poder degudament autoritzat, sigui general, o bé especial per a aquest cas, i que hauran
d'identificar la seva persona amb la documentació adient i, si s'escau, pel coneixement directe que
testifiquin l'alcalde o el secretari de l'Ajuntament.
3.4.- Sol·licituds de diverses subvencions presentades per l'Ajuntament.- A la vista de la
proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels assistents, adopta el següent acord:
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Per diferents resolucions de l'Alcaldia, es va aprovar la presentació de les sol·licituds de les
subvencions que a continuació es relacionen, d'acord amb les respectives bases reguladores:
- Al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a les actuacions
especificades en la memòria valorada, redactada per l'arquitecte municipal, d'establiment d'un nou
projecte turístic a la Canonja, anomenat Centre d'interpretació arqueològica del jaciment de la
Riera de la Boella, que comprèn l'adequació del Mas de l'Abeurador, propietat de l'Ajuntament; la
pavimentació i millora del camí de Reus i la construcció d'un aparcament dissuasiu per a l'accés al
Mas, amb un pressupost de contracta d'1.002.134,83 € (IVA inclòs).
- Al Consell Català de l'Esport per a actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o
la funcionalitat dels equipaments esportius, en base a la resolució del dit Consell PRE/398/2014,
de 19 de febrer, per les obres de supressió de barreres arquitectòniques en l'accés al camp
d'esports municipal, contingudes en la memòria valorada redactada per l'arquitecte municipal, amb
un pressupost de contracta de 35.342,60 € (IVA inclòs).
- A la Diputació de Tarragona per a l'execució, durant l'exercici 2014, de les obres de reparació del
lluernari existent en l'espai central de la part antiga del Castell de Masricart, incloses en la
memòria valorada redactada per l'arquitecte municipal, amb un pressupost de contracta de 12.250
€ (IVA inclòs), actuació corresponent al programa d'inversions, d'acord amb les bases reguladores.
-A la Diputació de Tarragona per a les actuacions incloses en el programa de gestió, manteniment
i funcionament pels equipaments de serveis al ciutadà oberts al públic, sent les activitats que el
Patronat de Cultura del Castell de Masricart portarà a terme durant l'exercici 2014 les de biblioteca
i activitats d'animació a la lectura, exposicions, representacions de petit format, conferències, seu
administrativa, reunions i activitats formatives.
- Al Departament de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona, per a les
següents actuacions, durant l'exercici 2014, les quals sumen un cost total de 6.552,83 €:
a) Tractaments de desratització, específicament a l'interior dels registres del clavegueram ubicats
a l'av. Carrasco i Formiguera, davant de l'Escola la Canonja, amb un cost total de 331,24 €.
b) Desinsectació i desratització a les instal·lacions del Centre Cívic, amb un cost total de 570,59 €.
c) Control larvari de la població de mosquits al terme municipal, amb un cost total de 1.449,22 €.
d) Control de rosegadors i control larvari de la població de mosquits, específicament a les zones I,
II i III del Mur Verd de la Canonja, amb un cost total de 1.185,12 €.
e) Recollida d'animals domèstics a través del Consell Comarcal del Tarragonès, d'acord amb el
conveni regulador del servei de recollida de gossos i altres animals abandonats vius o ferits del
municipi, amb un cost total de 3.016,66 €.
- Al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya per a les actuacions
especificades en el projecte anomenat "Anem per feina: Mòdul de polimanteniment domèstic",
corresponent a l'exercici 2014, redactat pels serveis tècnics de l'àrea de Joventut d'aquest
Ajuntament, amb un pressupost de 12.960,20 €.
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- A la Diputació de Tarragona per a les inversions financerament sostenibles destinades a
aconseguir una gestió més eficient dels serveis i optimitzar els seus costos efectius, incloses en el
Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2014 (PEIS), per l'execució de les obres de pavimentació i
serveis del camí de Reus, incloses en el projecte redactat pels serveis tècnics municipals, amb un
pressupost de 240.676,16 € (IVA inclòs).
Per Resolució TES/898/2014, d'11 d'abril, de l'Agència Catalana de l'Aigua, es fa pública la
convocatòria per a la concessió de subvencions consistents en la realització d'actuacions de
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, i se n'aproven les bases reguladores,
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6612, de data 29 d'abril de 2014.
D'acord amb les bases reguladores són objecte de subvenció les propostes d'actuacions que
compleixin les condicions que preveu l'annex 2 del Programa de manteniment i conservació de
lleres públiques que es reprodueix a l'annex I de les bases, que consisteixen en la gestió de la
vegetació de ribera i la neteja dels elements vegetals que poden acumular-se a l'espai fluvial per
motius naturals, en trams urbans de lleres públiques de l'àmbit territorial del Districte de conca
fluvial de Catalunya, delimitat mitjançant el Decret 31/2009, de 24 de febrer.
L'Ajuntament de la Canonja considera necessària l'execució de les actuacions de conservació i
manteniment de la llera de la riera de la Boella, a tocar de la carretera N-340 i fins al camí de la
Coma, consistents en l'eradicació de vegetació invasora, la neteja de la llera i anivellament del llit
de la riera i reintroducció d'espècies autòctones.
Segons informa la Intervenció dels Fons, hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa
corresponents a les actuacions de conservació i manteniment de la llera de la riera de la Boella, a
l'aplicació 171.21002 del pressupost municipal vigent.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Quedar-ne assabentats de les diferents resolucions de l'Alcaldia, per les quals es va
aprovar la presentació de les sol·licituds de les subvencions especificades en la part expositiva de
la present proposta d'acord i acceptar les bases reguladores de les diferents convocatòries de
concessió subvencions.
Segon.- Acceptar les bases reguladores de la concessió de subvencions per a actuacions de
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà de l'Agència Catalana de l'Aigua,
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6612, de 29 d'abril de 2014.
Tercer.- Aprovar la presentació de la sol·licitud, a l'Agència Catalana de l'Aigua, de la subvenció
per a les actuacions de conservació i manteniment de la llera de la riera de la Boella, a tocar de la
carretera N-340 i fins al camí de la Coma, consistents en l'eradicació de vegetació invasora, la
neteja de la llera i anivellament del llit de la riera i reintroducció d'espècies autòctones, any 2014.
Quart.- Fer avinent, a l'Agència Catalana de l'Aigau que, d'acord amb l'informe emès per la
Intervenció dels Fons, les actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram
urbà, en concret, de la riera de la Boella, a tocar de la carretera N-340 i fins al camí de la Coma,
es troben finançades en un 20% del total del pressupost de l'actuació, inclosa la proporcional
d'IVA, i que es compleix, a més a més, el que disposa la base tercera, apartat 2.d) de la
convocatòria, pel que fa a la disponibilitat econòmica.
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Cinquè.- Autoritzar a l'Administració de la Generalitat, en compliment de la base tercera, apartat 4t,
de la convocatòria de concessió de subvencions per a la conservació i manteniment de lleres
públiques en tram urbà, per comprovar els requisits de l'Ajuntament de la Canonja de trobar-se al
corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya i
de les obligacions amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents.
Sisè.- Disposar que es trameti a l'Agència Catalana de l'Aigua, junt amb la sol·licitud, la
documentació necessària en el tràmit, de conformitat amb les bases reguladores.
Setè.- Que es trameti el present acord a l'Agència Catalana de l'Aigua i a l'Administració de la
Generalitat, pel seu coneixement i efectes corresponents.
3.5.- Adhesió al conveni relatiu a l'execució de penes i mesures penals alternatives a les
imposades pels jutges i tribunals.- A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels assistents, adopta el següent
acord:
Entre les obligacions i competències que la legislació vigent assigna al Departament de Justícia, a
través de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, es troba
l'execució de penes i mesures penals alternatives imposades pels jutges i tribunals en aplicació de
la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i de les mesures imposades pels
jutges de menors en aplicació de la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors i la Llei 27/2001 de Justícia Juvenil, de 31 de desembre, del
Parlament de Catalunya.
El Decret 329/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i
funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya, estableix que el departament competent
en matèria d'execució penal pot celebrar els convenis necessaris amb altres administracions
públiques o amb entitats col·laboradores per a l'execució de les penes i mesures previstes al Codi
Penal.
En data 1 d'octubre de 2012 es va signar un conveni entre el Departament de Justícia, la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACMC), en el qual es fixen les línies de col·laboració entre el Departament de Justícia i les
entitats locals en l'execució de programes que són de competència de la Direcció General
d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
El pacte tercer del dit conveni estableix que les entitats locals podran col·laborar en l'execució de
programes en l'àmbit de competències de la Direcció General d'Execució Penal i de Justícia
Juvenil, adherint-se al dit conveni, mitjançant un escrit d'acord amb el model que s'hi adjunta com
Annex I.
Per Decret de l'Alcaldia de data 25 d'abril de 2014, l'Ajuntament de la Canonja es va adherir al
conveni especificat, notificant-se la dita resolució al Departament de Justícia, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, junt amb l'escrit
d'adhesió al dit conveni d'acord amb el model establert com a Annex I.
En conseqüència, el Ple acorda:
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Quedar-ne assabentats de la resolució de l'Alcaldia de data 25 d'abril de 2014, per la qual
l'Ajuntament de la Canonja s'adhereix al conveni signat el dia 1 d'octubre de 2012, entre el
Departament de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de
Municipis i Comarques, en el qual es fixen les línies de col·laboració entre el Departament de
Justícia i les entitats locals en l'execució de programes que són de competència de la Direcció
General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
4.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, HISENDA I COMUNICACIÓ SOCIAL.4.1.- Subministrament d'informació que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.- Exposada per part del regidor d'Hisenda,
la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents,
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 pel secretari interventor actal. en data 10 de maig de 2014, que figura a
l'expedient 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 relació al primer trimestre de 2014.
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès pel secretari interventor actal. 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, en relació al primer trimestre de 2014.
4.2.- Modificació de crèdits número 3 del pressupost municipal vigent.- A la vista de la
proposta que realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat dels assistents, adopta el següent acord:
Vistos els informes emesos pel secretari interventor accidental, relatius al tràmit procedimental de
la modificació de crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari, 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. 3/2014 de modificació de crèdits en el vigent
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pressupost, d’acord amb el següent resum:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
155. 61104
155. 61105
342. 22706
342. 63202
TOTAL

Denominació
Arranjament voreres av. Carrasco i Formiguera
Acondicionament rambla 15 d’Abril
Redacció projecte reformes poliesportiu
Projecte reformes poliesportiu

Import
50.000,00 €
40.000,00 €
48.500,00 €
200.000,00 €
338.500,00 €

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÈDIT
TOTAL

338.500,00 €
0,00 €
338.500,00 €

MODIFICACIÓ DEL FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ PAVIMENTACIÓ I SERVEIS CAMÍ DE
REUS
L’Ajuntament de la Canonja procedeix a modificar el quadre de finançament de la inversió
pressupostada en l’aplicació pressupostària 155.61116 amb denominació Pavimentació i serveis
camí de Reus com a conseqüència de la denegació de la subvenció de la Generalitat de
Catalunya per import de 150.000 € que estava destinada a finançar la inversió citada.
Aquesta modificació inclou una subvenció del Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) de la
Diputació de Tarragona per import de 93.052,54 € i la utilització del superàvit pressupostari per
import de 56.947,46 €.
BAIXES D’INGRESSOS
Aplicació
Denominació
pressupostària
75080
Subvencions Generalitat
TOTAL BAIXES D’INGRESSOS

Import
-150.000 €
-150.000 €

ALTES D’INGRESSOS
Aplicació
Denominació
pressupostària
76100
Subvenció Diputació Provincial
87000
Superàvit pressupostari
TOTAL ALTES D’INGRESSOS

FINANÇAMENT
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Import
93.052,54 €
56.947,46 €
150.000,00 €

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
155.60101
155.61117
330.78000
330.78002
342.62903
164.62904
Total

Denominació

Import

Urbanització zona centre sociosanitari av. Garrigues
Pavimentació i serveis c/ Verge de les Neus
Aportació projecte reformes Orfeó Canongí
Aportació projecte reformes La Nova Amistat
Construcció pista skate
Projecte construcció nínxols nous cementiri.

69.000,00 €
48.500,00 €
30.000,00 €
75.000,00 €
21.900,00 €
4.100,00 €
248.500,00€

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
(Disposició addicional 6a Llei orgànica 2/2012)
Amb la liquidació pressupostària 2013 aprovada i, un cop conegut el mínim de tresoreria i una
estimació de la capacitat de finançament a 31/12/2014, l’Ajuntament de la Canonja pot destinar el
seu superàvit pressupostari (1.104.527,42 €) a les següents finalitats: amortització de deute i/o
inversions financerament sostenibles.
El saldo superàvit pressupostari abans de la present modificació és de 534.527,42 €
Finançament modificació 3/2014 mitjançant superàvit pressupostari:
Aplicació
pressupostària
87000

Denominació

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

146.947,46€

El saldo superàvit pressupostari després de la present modificació és de 387.579,96 €.
RESUM:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI (alta ingressos)
SUBVENCIÓ PEIS (alta ingressos)
BAIXES INGRESSOS
TOTAL

248.500,00€
90.000,00€
56.947,46€
93.052,54€
-150.000,00€
338.500,00€

Segon- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2014.
Tercer- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí oficial de la província.
Quart.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat.
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4.3.- Aprovació del Compte General del Pressupost, exercici 2013.- 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,
adopta el següent acord:
Vist el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2013, format per la Intervenció dels Fons i
rendit per l’alcaldia.
Atès que la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació ha informat favorablement
l’expressat Compte General.
Atès que el citat Compte General, juntament amb l’informe favorable de la Comissió Especial de
Comptes, ha estat exposat al públic als efectes de presentació de reclamacions, objeccions o
observacions, sense que durant el termini legal d’exposició se n’hagin produït.
Considerant que la tramitació de l’expedient s’ha efectuat de conformitat amb el preceptuat als
articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova la Llei
reguladora de les hisendes locals, i disposicions complementàries.
En conseqüència, el Ple, per unanimitat dels assistents, a proposta de la Comissió Especial de
Comptes de la Corporació i amb el Dictamen emès de conformitat per la Regidoria d’Hisenda,
acorda el següent:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2013, per
considerar que el mateix està degudament rendit i justificat.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat al Tribunal de Comptes, als efectes de l’establert a
l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova la Llei reguladora
de les hisendes locals.
4.4.- Compliment de la Llei de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions
comercials.- Exposada per part del regidor d'Hisenda, la seva proposta en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda el següent:
La normativa vigent, 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.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal. en data 8 de maig de 2014, que figura a
l'expedient i ha pogut ser examinat pels assistents, en el que consta la situació d'aquest
Ajuntament davant el compliment de la Llei abans citada, pel que fa als terminis previstos per al
pagament de les obligacions.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès pel secretari interventor actal. 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
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desembre, de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials.
4.5.- Distribució del tram supramunicipal corresponent al Fons de Cooperació Local, any
2013.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda el següent:
Per Resolució GRI/1002/2014 del Departament de Governació i Relacions Institucionals, publicada
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6622, de data 14 de maig de 2014, ha estat
aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la dotació complementària al "Fons de
Cooperació Local de Catalunya. Ajuntaments, de l'any 2013", establerta per la Llei 5/2014, de 8
d'abril, de mesures relatives al Fons de Cooperació Local de Catalunya del 2013 i el 2014.
Per la dita resolució, es dota a l'Ajuntament de la Canonja l'import de 99.578,30 €, en el qual
s'inclou l'import de 4.346,09 €, corresponents al tram per al foment de la prestació supramunicipal
de serveis.
El citat Decret estableix que els Ajuntaments, mitjançant acord del Ple, han de distribuir la seva
assignació pel tram relatiu a prestació supramunicipal de serveis entre les entitats
supramunicipals.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Acceptar la dotació, per import de 99.578,30 €, que el Departament de Governació i
Relacions Institucionals assigna a l'Ajuntament de la Canonja, mitjançant Resolució
GRI/1002/2014, per la qual s'aprova la distribució als municipis de Catalunya de la dotació
complementària al "Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajuntaments, de l'any 2013",
establerta per la Llei 5/2014, de 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de Cooperació Local de
Catalunya del 2013 i el 2014.
Segon.- Acceptar i destinar l'assignació establerta, a favor de l’Ajuntament de la Canonja, en el
Fons de Cooperació Local de Catalunya 2013, destinada al foment de la prestació supramunicipal
de serveis amb un import de 4.346,09 € íntegrament al Consell Comarcal del Tarragonès.
Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Publiques i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, pel seu coneixement i
efectes oportuns, informant-lo que els esmentats recursos s'hauran de destinar a diferents àmbits
de projectes comarcals d'actuació al nostre municipi, com serveis socials, de medi ambient,
foment de l'ocupació, i altres.
4.6.- Conveni per tal de dur a terme les activitats de l'Aula de Música Tradicional i Popular a
la Canonja.- A la vista de la proposta presentada per la regidoria de Cultura, en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels assistents, acorda:
L'entitat El Tecler, Gestió Cultural, SCP promou, sense finalitats lucratives, l’execució de projectes
de difusió i ensenyament de la cultura popular i tradicional catalana.
Aquesta entitat va oferir l'Ajuntament de la Canonja l’activitat de l’Aula de Música Tradicional i
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Popular de la Generalitat de Catalunya, a realitzar durant els mesos de maig i juny de 2014.
Aquesta regidoria va recolzar els projectes esmentats i va expressar la seva voluntat d’arribar a un
acord per tal de dotar el municipi de la Canonja d’un calendari d’activitats musicals, dintre del marc
de la música tradicional, per tal de complementar l’oferta festiva del municipi (Festes Majors d'estiu
i hivern, Rua de Reis... entre d'altres).
Es va considerar convenient realitzar les activitats de l'Aula de Música Tradicional i Popular a la
Canonja en l'Aula de Música de l'Escola, durant el període especificat.
En data 2 de maig de 2014, l'Ajuntament de la Canonja i l'entitat El Tecler van subscriure un
conveni en el qual es fixen els pactes de col·laboració.
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats de la signatura, en data 2 de maig de 2014, del conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de la Canonja i l'entitat El Tecler, Gestió Cultural, SCP, per tal de dur a terme les
activitats de l'Aula de Música Tradicional i Popular a la Canonja, durant els mesos de maig i juny
de 2014.
5.- ENSENYAMENT.5.1.- Ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar.- Exposada per part de la
regidoria d'Ensenyament la seva proposta, en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb
el vot favorable dels assistents, acorda el següent:
Vist que és desig d'aquest Ajuntament crear una línia d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres
i material escolar per als estudis d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Educació
Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, per al curs 2014-2015.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts 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, 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.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de
llibres i material escolar per als estudis d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Educació
Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, per al curs 2014-2015.
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, publicant una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el benentès que, de no
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produir-se al·legacions, quedaran definitivament aprovades.
6.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.6.1.- Ordenança municipal de circulació de l'Ajuntament de la Canonja.- Exposada per part de
la regidoria de Seguretat Ciutadana la seva proposta, en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia,
el Ple, per unanimitat dels assistents, adopta el següent acord:
L'Ajuntament de la Canonja té atribuïda, entre d'altres, la competència en matèria d'ordenació del
trànsit de persones i vehicles en les vies urbanes per la Llei reguladora de les bases de règim
local i per la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Aquesta regidoria considera necessari establir el règim jurídic dels usos de les vies urbanes i
travessies del municipi, d'acord amb les fórmules de cooperació o delegació amb altres
administracions, fent compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris
amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l'ús per als vianants dels carrers.
Vist el text de l'Ordenança municipal reguladora de la circulació, el qual consta a l'expedient.
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.
Vist el que es l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l'anterior, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar l'establiment del règim jurídic dels usos de les vies urbanes i travessies del
municipi, d'acord amb les fórmules de cooperació o delegació amb altres administracions, fent
compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària
fluïdesa del trànsit rodat i amb l'ús per als vianants dels carrers, sense perjudici de la normativa
que resulta d'aplicació.
Segon.- Aprovar provisionalment l'Ordenança municipal reguladora de la circulació al terme
municipal de la Canonja.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- Aprovada definitivament l'ordenança, es trametrà el text íntegre d'aquesta 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
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Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat
íntegrament aquesta.
7.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ.7.1.- Justificació de les despeses relatives al Carnaval i a la Festa de la Municipalitat,
exercici 2014.- Exposada per part de la regidoria de Festes la seva proposta en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el
següent acord:
Vistes les justificacions de despeses corresponents a diferents activitats lúdiques i festives,
organitzades per aquest Ajuntament, que a continuació s'indiquen, amb expressió de l'import
justificat en cada cas:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Carnaval 2014

13/05/14

13.914,13 €

Festa per la Municipalitat del 15
abril/14

22/05/14

21.797,95 €

Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de la Intervenció dels Fons, s'han carregat
a les diferents aplicacions pressupostàries que figuren indicades als corresponents decrets, els
quals obren als expedients de tràmit i han pogut ser examinats pels assistents.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Quedar-ne assabentats, i ratificar, les resolucions de l'alcaldia de les dates indicades a la part
expositiva, relatives a les aprovacions de les justificacions de despeses corresponents a diferents
activitats lúdiques i festives organitzades per aquest Ajuntament, en els termes que s'indiquen a la
part expositiva del present acord.
8.- ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT...............................................

9.- GOVERNACIÓ...............................................

10.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA...............................................
11.- JOVENTUT...............................................
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Fora de l'Ordre del Dia.- Aprovada la urgència pels assistents, a proposta de l'Alcaldia, el Ple,
amb 8 vots a favor (PSC), 1 vot a favor (PP) i 3 abstencions (CiU), adopta el següent acord:
Atès que des de la regidoria de Promoció Econòmica i Relacions Ciutadanes es volen establir
preus públics per la realització de una paella i una escudella, en el benentès que el cost de les
mateixes ha de ser sufragat mitjançant la imposició del corresponent preu públic.
El preus públics que es volen establir són els següents:
1- Paella popular.
Cost de l’activitat: 8.771,09 €
Previsió d’assistents: 600
Cost per participant: 14,61 €
Preu públic proposat: 8 €
2- Escudella popular.
Cost de l’activitat: 10.687,92 €.
Previsió d’assistents: 600
Cost per participant: 17,81 €
Preu públic proposat: 7 €
Atès el que preveuen els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La Secretaria-Intervenció va emetre un informe en data 20 de maig de 2014, que consta a
l’expedient, en el qual, com a conclusió, diu el següent:
“Els preus proposats no cobririen els costos directes dels serveis. La diferència esdevindria més
negativa en cas d’incloure els costos indirectes. No obstant això, existeix consignació per a fer
front a les despeses directes anteriors.
Caldrà justificar l’existència de raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic, segons
l’establert a l’art 44.2 del RDL 2/2004 TRLLRHL, de 5 de març”.
Atès que l’activitat resta programada i consignada pressupostàriament per la regidoria de Festes,
als efectes de propiciar la cohesió social del municipi.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar l’establiment dels preus públics per l'activitat detallada a la part expositiva del
present acord, amb la determinació de l’import que hi figura.
Segon.- Fer públic aquest acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del Butlletí oficial de
la província de Tarragona. Aquesta darrera publicació determinarà l’eficàcia dels preus públics
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aprovats.

12.- PRECS I PREGUNTES.12.1.- Precs i preguntes del grup municipal de Convergència i Unió.- La Sra. Cori Roca,
regidora portaveu del grup municipal CiU dóna lectura a les següents preguntes:
1. Quan començarà a funcionar la deixalleria? Quan ja funcioni, deixarà d’haver-hi la deixalleria
mòbil?
L'Alcalde respon:
Esperem que en el mes de juny.
No, no necessàriament. En principi, no.
La Sra. Cori Roca dóna lectura a la segona i última pregunta que el seu Grup municipal presenta
al Ple:
2. Les obres en carrers es podrien senyalitzar més be i avisar de rutes alternatives abans que et
trobis en un carrer tallat?
Per últim, l'Alcalde respon:
Sí, segurament es podrien senyalitzar millor. Avisarem els tècnics per tal que, conjuntament amb
la Guàrdia municipal, estableixin el mecanisme necessari i avisin les empreses.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, cinquanta minuts, d'ordre del Sr.
Alcalde, s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari actal. en dono fe.
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