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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 27
DE NOVEMBRE DE 2014.
A la Canonja, essent les dinou hores trenta minuts del dia 27
de novembre de 2014, es reuneixen els senyors membres de
la Corporació, que a la vora se citen, a l'objecte de celebrar
sessió ordinària.
Prèviament a l'inici formal de la sessió plenària, l'alcalde vol
deixar constància de la mort del Sr. Luis Ahufinger Hidalgo,
representant del Partit Popular de la Canonja en el Consell
d'Administració del Patronat de Cultura, i en representació de
la Corporació, manifesta que traslladarà el seu condol a la
família i amics.

Seguidament, la presidència obre la sessió plenària d'acord amb l'Ordre del Dia establert.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent al Ple ordinari celebrat en data 25
de setembre 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. 6724, de 9 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament sobre l'aprovació definitiva de
les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per despeses bàsiques de la llar per
a l'exercici 2014.



Núm. 6725, de 10 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament sobre l'aprovació inicial de la
modificació de l'Ordenança núm. 12, reguladora dels preus públics.



Núm. 6730, de 17 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament sobre l'aprovació inicial del
Pla d'ordenació urbanística municipal.



Núm. 6752, de 18 de novembre de 2014, anunci de l'Ajuntament sobre la licitació del
servei de prestacions professionals per a la regidoria de joventut.

Butlletí oficial de la província.

Núm. 220, de 25 de setembre de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva i el text íntegre del Reglament de creació i funcionament del servei del
banc del temps.
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Núm. 221, de 26 de setembre de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva i el text íntegre de les bases reguladores de l'atorgament de
subvencions adreçades a persones jubilades i pensionistes, perceptores de prestacions
baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar.



Núm. 221, de 25 de setembre de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es publica íntegre el
text de les bases reguladores per a la concessió d'incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l'ocupació pels anys 2014-2015.



Núm. 224, de 30 de setembre de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
notificació del decret d'alcaldia de data 1 de setembre de 2014, pel qual es va resoldre
desestimar la sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística per a l'activitat de taller de
mecànica a la carretera de València, km. 2491, al Sr. Georgi Petrov Petranov.



Núm. 232, de 9 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
provisional de la modificació de les ordenances fiscals i municipals:
- Ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels drets i taxes per timbre municipal.
- Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.



Núm. 232, de 9 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual s'aprova inicialment la
modificació de l'Ordenança núm. 12, reguladora dels preus públics.



Núm. 232, de 9 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament d'aprovació inicial de
l'expedient 6/14 de modificació de crèdits.



Núm. 232, de 9 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament de formalització del contracte
d'adjudicació de les obres d'adequació de la plaça de l'Església de Sant Sebastià a
l'empresa Tecnologia de Firmes SA.



Núm. 232, de 9 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament de formalització del contracte
d'adjudicació de les obres de pavimentació i serveis del camí de Reus a l'empresa
Tecnologia de Firmes, SA.



Núm. 240, de 18 d'octubre de 2014, anunci de l'Ajuntament d'aprovació inicial del Pla
d'ordenació urbanística municipal.



Núm. 252, de 3 de novembre de 2014, anunci de l'Ajuntament d'aprovació inicial del
projecte de pavimentació i serveis del carrer Verge de les Neus, al tram comprès entre el
carrer Masricart i Comte de Llar.



Núm. 252, de 3 de novembre de 2014, anunci de l'Ajuntament d'aprovació inicial del
projecte de pavimentació i serveis del carrer Sant Isidre, al tram comprès entre el carrer
Sant Isidre i la Rambla 15 d'abril.



Núm. 266, de 19 de novembre de 2014, anunci de l'Ajuntament de la convocatòria de la
licitació del contracte de serveis de prestacions professionals a la regidoria de Joventut.
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Núm. 270, de 24 de novembre de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva i el text íntegre de la modificació de crèdits corresponent a l'expedient
6/14.



Núm. 270, de 24 de novembre de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir el proper
exercici 2015.

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 novembre 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.- Donar compte de diferents subvencions sol·licitades 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 membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent
acord:
""L'alcaldia de l'Ajuntament de la Canonja, en les dates indicades, va resoldre el següent:
- El 23 d'octubre de 2014, acceptar les bases generals i específiques reguladores de la concessió
de subvencions en matèria cultural, per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i aprovar la presentació de la sol·licitud de la subvenció per a la contractació
d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.Cat, corresponents al
segon semestre de l'any 2014, i més concretament, per la contractació de l'activitat "Feeling Good.
Andrea Motis & Joan Chamorro Group". Exp. 637/14.
- El 10 de novembre de 2014, acceptar les bases que han de regir la convocatòria del procediment
per a la concessió, per part del Departament de Cultura de la Diputació de Tarragona, de
subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions
culturals durant l'any 2014, i més concretament, per la contractació de les activitats realitzades el
dia 16 d'agost de 2014 amb motiu de la Festa Major d'Estiu per la Colla Castellera de Sant Pere i
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Sant Pau amb l'espectacle Castells i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona amb l'espectacle
Actuacions Castelleres. Exp. 705/14.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Quedar-ne assabentats de les resolucions de l'Alcaldia especificades en la part expositiva de la
present proposta.""
3.3.- Tarifes de subministrament d'aigua i clavegueram per a l'exercici 2015.- Exposada per
l'alcaldia la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del dia, el Ple, amb el vot favorable
dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent acord:
""Per acord del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona, SA
(EMATSA), de data 31 d'octubre de 2014, es va aprovar el següent:
“Punt 3er de l'ordre del dia. Aprovar les tarifes d'aigua i clavegueram per l'any 2015.
A. Prorrogar la tarifa de subministrament d'aigua a la localitat de la Canonja per a l'any 2015,
mantenint-la sense canvis respecte a l'establerta al passat any 2014.
B. Prorrogar la tarifa de clavegueram a la localitat de la Canonja per l'exercici 2015, mantenint-la
sense canvis respecte a l'establerta al passat any 2014”.
Atès que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 29 d'octubre de
2012, va aprovar la constitució de la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès
entre l’Ajuntament de la Canonja i l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb l’objecte i les finalitats
que es defineixen en el conveni fundacional que s’aprova de forma simultània i els estatuts que
formen part del mateix conveni.
Vist que en data 24 de gener de 2013, l'Ajuntament de la Canonja i l'Ajuntament de Tarragona van
signar el conveni fundacional de la Comunitat de Municipis de Serveis d'Aigua del Tarragonès, a
l’empara d’allò que preveuen els articles 123 a 132 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que segons disposa l'article 10, apartat d) dels estatuts que formen part del conveni, és
competència del Consell de la Comunitat de Municipis de Serveis d'Aigua del Tarragonès emetre
l'informe preceptiu relatiu a les tarifes del servei de subministrament d'aigua i de clavegueram
aplicables a tots els municipis agrupats.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Informar favorablement la proposta de pròrroga de les tarifes de subministrament d'aigua i
clavegueram, segons es determina a l'acord del Consell d'Administració de l'Empresa Municipal
d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), de data 31 d'octubre de 2014.
Segon.- Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Tarragona i a l'Empresa Municipal d'Aigües
de Tarragona, SA (EMATSA).""
4.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, HISENDA I COMUNICACIÓ SOCIAL.-
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4.1.- Aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2015.- Exposada per part del regidor
d'Hisenda la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del dia, el Ple, amb el vot favorable
dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent acord:
"" Vist el pressupost general de l'Ajuntament de la Canonja per al proper exercici de 2015, el detall
del qual és com segueix:
Pressupost general d’ingressos:

Capítol

Denominació

Pressupost

Pressupost

Pressupost

Ajuntament
8.424.900,00€
80.000,00€

Patronat

General
8.424.900,00€
80.000,00€

Capítol I

Impostos directes

Capítol II

Impostos indirectes

Capítol III

Taxes i altres ingressos

Capítol IV

Transferències corrents

Capítol V

Ingressos patrimonials

Capítol VI

Alienació inversions reals

0,00€

0,00€

Capítol VII

Transferències de capital

369.600,00€

369.600,00€

Capítol VIII

Actius financers

80.000,00€

80.000,00€

Capítol IX

Passius financers

0,00€

0,00€

TOTALS

651.200,00€

2.500,00€

653.700,00€

1.418.400,00€ 112.420,00€
105.900,00€
80,00€

1.530.820,00€
105.980,00€

11.130.000,00€ 115.000,00€ 11.245.000,00€

Pressupost general de despeses:
Pressupost

Pressupost

Pressupost

Denominació

Ajuntament

Patronat

Capítol I

Remuneracions de personal

2.036.100,00€

Capítol II

Béns corrents i serveis

2.544.100,00€

General
2.036.100,00€
2.640.100,00€

Capítol III

Despeses financeres

Capítol IV

Capítol

96.000,00€

80.000,00€

80.000,00€

Transferències corrents

4.956.700,00€

4.956.700,00€

Capítol VI

Inversions reals

1.162.800,00€

Capítol VII

Transferències de capital

Capítol VIII Actius financers
Capítol IX

Passius financers
TOTALS

19.000,00€

1.181.800,00€

0,00€

0,00€

80.000,00€

80.000,00€

270.300,00€

270.300,00€

11.130.000,00€ 115.000,00€ 11.245.000,00€

El pressupost general consolidat de l’Ajuntament de la Canonja és el següent:

CAPÍTOL
Capítol I
Capítol II

PRESSUPOST
D’INGRESSOS
8.424.900,00€
80.000,00€
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CAPÍTOL
Capítol I
Capítol II

PRESSUPOST
DE DESPESES
2.036.100,00€
2.544.100,00€

Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
TOTAL

653.700,00€
1.427.820,00€
105.980,00€
0,00€
369.600,00€
80.000,00€
0,00€
11.142.000,00€

Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
TOTAL

80.000,00€
4.956.700,00€
0,00€
1.174.800,00€
0,00€
80.000,00€
270.300,00€
11.142.000,00€

Considerant que l'article 6 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, determina que s'integraran en
el pressupost de l'Ajuntament els dels seus òrgans desconcentrats sense personalitat jurídica
pròpia.
Vist el pressupost per a l'exercici 2014, traslladat per la presidència del Patronat de cultura del
Castell de Masricart, òrgan desconcentrat constituït a l'empara de l'establert als articles 192 i
següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Vist el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, pendent de desenvolupament reglamentari.
Vista la documentació que s’acompanya, el pressupost general de l'Ajuntament la Canonja
compleix el sostre de la despesa no financera, d’acord amb el límit establert de l’1,3% i coherent
amb l’objectiu d’estabilitat.
Vista també la relació de llocs de treball d'aquesta entitat confeccionada de conformitat a
l'establert a l'article 283 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, la qual resulta com segueix:
PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIS DE CARRERA
Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

SECRETARI INTERVENTOR D'HABILITACIÓ NACIONAL
1 (vacant)
A1
Habilitació nacional
Secretaria intervenció
Secretari d'habilitació nacional

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
1
A1 (coberta definitivament)
Administració General
Tècnica
Tècnic d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:

ARQUITECTE MUNICIPAL
1 (coberta interinament)
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Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

A1
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ENGINYER TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES
1 (a temps parcial, coberta interinament)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC MIG ADMINISTRATIU URBANISME
1 (coberta interinament)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC MIG TRIBUTARI I RECAPTACIÓ
1 (a temps parcial, vacant)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ADMINISTRATIU D' ADMINISTRACIÓ GENERAL
2 (cobertes interinament)
C1
Administració General
Administratiu
Administratiu d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL – Tributari
i Recaptació (a temps parcial vacant)
1 (Vacant)
C1
Administració General
Administratiu
Administratiu d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:

AUXILIAR ADMINISTRACIÓ GENERAL - secretaria
1 (a temps parcial vacant)
C2
Administració General
Auxiliar
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Classe i categoria:

Auxiliar d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

Cap de Seguretat
1 (coberta definitivament)
AP
Administració especial
AP
AP d’Administració especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

Vigilants municipals
9 (7 cobertes interinament, 2 vacants)
AP
Administració especial
AP
Administratiu d’Administració General

PERSONAL LABORAL FIXE
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL
ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL (½ JORNADA)
ASSISTENT SOCIAL
EDUCADORA DE CARRER
MESTRE D'ADULTS
OFICIAL ADM. 2ª
OFICIAL D'INFORMATICA
DELINIANT
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUX. BIBLIOTECA
AUXILIAR ADMINISTRATIU ARXIU (½ JORNADA)
OFICIAL 3ª PALETA
PEONS BRIGADA OBRES
NETEJADORES
CONSERGE ESCOLA
CONSERGE POLIESPORTIU
CONSERGE PATRONAT
PROFESSOR/A MANUALITATS

LLOCS
1
1
1
1
3
1
1
9
1
1
5
5
2
1
1
1
1

PERSONAL EVENTUAL
ASSESSORA DE COMUNICACIÓ

1

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIS DE CARRERA:
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIXE:
NÚMERO TOTAL PERSONAL EVENTUAL

20
36
1

Vista la plantilla municipal, que comprèn la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, la qual
consta a l'expedient, on es detalla l'adscripció laboral dels treballadors així com les seves
retribucions.
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Vist l'informe emès per la secretaria intervenció.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2015, que consta
dels següents pressupostos:
Ajuntament de la Canonja
Patronat Cultura Castell Masricart
Total pressupost abans consolidació
Deducció operacions interrelacionades
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT

INGRESSOS
11.130.000,00 €
115.000,00 €
11.245.000,00 €
103.000,00 €
11.142.000,00 €

DESPESES
11.130.000,00 €
115.000,00 €
11.245.000,00 €
103.000,00 €
11.142.000,00 €

Segon.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, d’acord amb el límit establert de l’1,3% i coherent amb l’objectiu d’estabilitat.
Tercer.- Aprovar la plantilla del seu personal, en els termes que figuren a la relació de llocs de
treball de l'Ajuntament, la qual consta a l'expedient, amb amortització de les següents places:
- Personal laboral, auxiliar administratiu de l'àrea de joventut.
- Personal funcionari, administratiu d'administració general, cap de departament.
Així mateix, es crea la següent plaça:
- Personal funcionari, administratiu d'administració general, Tributari i Recaptació
parcial).

(a temps

Quart.- Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2015.
Cinquè.- Aprovar el programa d'inversions i el seu finançament, inclòs en el mateix pressupost.
Sisè.- Aprovar les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2015.
Setè.- Aprovar el pla de tresoreria de l’Ajuntament de l’any 2015, inclòs en el mateix pressupost.
Vuitè.- Que s'exposi al públic per termini de quinze dies, i se segueixi la tramitació reglamentària
que preveu la legislació vigent"".
Finalitzada la votació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, la Sra. Cori Roca, regidora
portaveu del grup municipal de CiU, explica el vot del seu partit manifestant que recolza el
pressupost aprovat ja que el considera bastant equilibrat i que per a la confecció del mateix es van
tenir en compte algunes propostes presentades pel seu partit, com per exemple, els ajuts de
lloguers d'habitatges per a joves amb situació econòmica difícil.
4.2.- Anul·lació de drets reconeguts d'exercicis anteriors.- A la vista de la proposta que realitza
la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels
membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent acord:
""Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si
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la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament
respon a drets efectivament exigibles actualment.
Per Decret de l’Alcaldia de data 18 de novembre de 2014, obrant a l'expedient, es resol formalitzar
comptablement les baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats que es
citen a la part expositiva.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 18 de novembre de 2014, ratificant-la en tots els
seus termes.""
4.3.- Derogació parcial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa
o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor d'empreses explotadores de
serveis de telefonia mòbil.- A la vista de la proposta que realitza el regidor d'Hisenda en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del
PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent acord:
""En data 30 d’octubre de 2010 el Ple municipal va acordar assumir la imposició i ordenació
continguda a les ordenances fiscals aprovades i vigents per a l’Ajuntament de Tarragona.
Una de les ordenances assumides, va ser la reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil.
Aquest acord i part del text assumit ha donat lloc als següents recursos:
- Recurs ordinari 59/2011 seguit davant la Secció Primera, de la Sala del contenciós administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
- Recurs ordinari 75/2011, seguit davant la Secció Primera, de la Sala del contenciós administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
- Recurs ordinari 116/2012, seguit davant la Secció Primera, de la Sala del contenciós
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquests recursos estan actualment en tràmit, havent estat emplaçat aquest Ajuntament en dos
d’ells per a que manifesti el que estimi oportú sobre l’aplanament, el reconeixement extra
processal de la pretensió o la continuació del tràmit.
A partir de l'Aute del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener del 2014,
existeix un pronunciament sobre la qüestió prejudicial plantejada pel Jutjat del contenciós
administratiu número 17 de Barcelona, reiterant el pronunciament contingut en la seva sentència
del 2 de juliol de 2012, que ha servit de base al Tribunal Suprem per a l’anul·lació parcial
d’ordenances anàlogues a l’assumida per aquest Ajuntament i relativa a la taxa de telefonia mòbil.
L’anul·lació que repetidament s’ha produït és:
Dels preceptes que atribueixen la condició de subjecte passiu de la taxa a les empreses o entitats
que no siguin titulars de les xarxes a través de les quals s’efectua el subministrament, encara que
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siguin titulars de drets d’ús, accés o interconnexió; i dels preceptes que regulen l'import de la taxa.
Aplicada aquesta motivació jurídica a l’ordenança municipal de la Canonja, resulta l’afectació dels
articles 3, 6 i 7 de l’ordenança, que tenen el següent redactat actual:
“ Art. 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en concepte de
contribuents, totes les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que utilitzen o
aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o altra tècnica que disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin
pel domini públic local o que hi estiguin instal·lades, independentment del seu caràcter públic o
privat, així com altres anàlogues, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les
quals s’efectuen o es presten els serveis de comunicacions, com si, no essent titulars de les
esmentades xarxes, hi fan ús, accedeixen o s'interconnecten a aquestes xarxes.
2. Podran ser considerats successors o responsables, solidària o subsidiàriament, de les
obligacions tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquest Ordenança, les
persones físiques, jurídiques o les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària en els
supòsits establerts en la mateixa i la normativa de desenvolupament.”(...)
“Art. 6è. Quota tributària.
Per determinar la quantia de la taxa s'aplicarà la següent fórmula:
NAEtm x IMOa x 0,015
Essent,
NAEtm = Número d’abonats (post-pagament) de l’empresa en el terme municipal de Tarragona.
IMOa = Ingrès mig d’operacions per abonat (post-pagament), segons la següent fórmula:
IMOa = IOm / NAEt
IOm = Ingrés total per operacions de l’empresa, en tot el territori nacional, inclòs els derivats tant
d’abonats (post-pagament) com de prepagament.
NAEt = Número total d’abonats (post-pagament) de l’empresa en tot el territori nacional.
Art. 7è. Gestió, liquidació i recaptació.
1. Els obligats tributaris hauran de presentar a l'Ajuntament, abans del 30 d’abril de cada any, una
declaració referida a l’any anterior, amb el contingut següent:
a. Número total de línies post-pagament dels abonats en tot el territori estatal.
b. Número total de línies post-pagament dels abonats en el terme municipal de Tarragona.
c. Import total dels ingressos per operacions de comunicacions mòbils en tot el territori estatal.
L'Ajuntament notificarà a cada obligat tributari liquidacions tributàries amb caràcter trimestral, que
tindran el caràcter de provisionals. Aquestes liquidacions trimestrals estaran basades en les dades
per ell declarades, que s’elevaran al resultat d’aplicar el 25% a l’import de la quota tributària
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calculada de conformitat amb l’article 6è d’aquesta Ordenança, aplicant les dades del període
impositiu anterior al que es merita.
Els ingressos efectuats pel subjecte passiu en cada liquidació trimestral tindrà el caràcter de
pagament a compte de la liquidació definitiva a efectuar per l'Ajuntament.
2. Un cop comprovades les dades declarades pel subjecte passiu del període impositiu objecte de
la liquidació amb les dades que constin en l’informe emès per la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions, l’Administració tributària municipal notificarà la liquidació definitiva de la taxa,
que es calcularà d’acord amb el que estableix l’article 6è d’aquesta Ordenança.
3. L’import a ingressar serà de la diferència entre la liquidació definitiva i els pagaments a compte
trimestrals que s’hagin efectuat. En el supòsit en què hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a
l'Ajuntament es compensarà en el primer pagament a compte o en els successius, i en el cas que
l’import de l’excés sigui superior als pagaments a compte previstos per a l’any següent, es
procedirà a la devolució de l’excés.”
Aquesta afectació ha de comportar la derogació del seu contingut en els termes que s’indiquen a
continuació, restant el seu redactat com s’indica a continuació una vegada eliminat els extrems
que han sigut considerats il·legals:
“ Art. 3. Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenança, en concepte de
contribuents, totes les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil que utilitzen o
aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular, mitjançant sistemes de fibra
òptica, televisió per cable o altra tècnica que disposi o utilitzi xarxes o instal·lacions que transcorrin
pel domini públic local o que hi estiguin instal·lades, independentment del seu caràcter públic o
privat, així com altres anàlogues, si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals
s’efectuen o es presten els serveis de comunicacions.
2. Podran ser considerats successors o responsables, solidària o subsidiàriament, de les
obligacions tributàries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta Ordenança, les
persones físiques, jurídiques o les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària en els
supòsits establerts en la mateixa i la normativa de desenvolupament.”(...)
“Art. 6è. Quota tributària (Derogat íntegrament)”.
Art. 7è. Gestió, liquidació i recaptació.
L'Ajuntament notificarà a cada obligat tributari liquidacions tributàries amb caràcter trimestral, que
tindran el caràcter de provisionals. Aquestes liquidacions trimestrals estaran basades en les dades
per ell declarades.
Els ingressos efectuats pel subjecte passiu en cada liquidació trimestral, tindrà el caràcter de
pagament a compte de la liquidació definitiva a efectuar per l'Ajuntament.
2. Un cop comprovades les dades declarades pel subjecte passiu del període impositiu objecte de
la liquidació l’Administració tributària municipal notificarà la liquidació definitiva de la taxa, que es
calcularà d’acord amb el que estableix l’article 6è d’aquesta Ordenança.
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3. L’import a ingressar serà de la diferència entre la liquidació definitiva i els pagaments a compte
trimestrals que s’hagin efectuat. En el supòsit en què hi hagi saldo negatiu, l’excés satisfet a
l'Ajuntament es compensarà en el primer pagament a compte o en els successius, i en el cas que
l’import de l’excés sigui superior als pagaments a compte previstos per a l’any següent, es
procedirà a la devolució de l’excés.”
En conseqüència, aquest Consell Plenari acorda:
Primer.- Derogar els preceptes 3r, 6è i 7è de l’Ordenança fiscal número 16 en els termes indicats a
la part expositiva que es dóna aquí per íntegrament reproduïda.
Segon.- Aportar aquest acord als recursos contenciosos- administratius identificats a la part
expositiva als efectes del reconeixement extra processal de les pretensions exercides en els
mateixos.""
4.4.- Compliment de la Llei de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions
comercials, i període mig de pagament.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria
d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres
del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), 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 30 d’octubre 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.
Vist 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.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal. en data 22 d'octubre de 2014, el qual figura a
l'expedient i ha pogut ser examinat pels assistents, en el que consta la situació d'aquest
Ajuntament davant el compliment del Reial Decret abans citat, pel que fa al nombre de dies de
pagament.
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats dels informes emesos 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 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,
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d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.""
4.5.- Subministrament d'informació que preveu la Llei orgànica 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, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del
PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), 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 24 d'octubre 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 tercer 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 tercer trimestre de 2014.""
4.6.- Modificació de crèdits número 7 del pressupost municipal vigent i de les seves bases
d'execució.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de
CiU (3) i del PP (1), acorda el següent:
""Vistos els informes emesos pel secretari interventor actal., 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. 7/2014 de modificació de crèdits en el pressupost
vigent, d’acord amb el següent resum:
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
Aplicació
pressupostària
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Denominació

Import

330. 62202
330. 62203
151. 78003

Projecte de reformes Orfeó Canongí
Projecte reformes Societat La Nova Amistat
Projecte de restauració campanar església de Sant
Sebastià

TOTAL

60.000,00 €
75.000,00 €
10.000,00 €
145.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÉDIT
Aplicació
pressupostària
011. 91306
155. 21001
231. 16000
231. 63200
321. 63200
330. 22100
330. 22101
330.21001
342. 22101
912.22601
920. 22603
TOTAL

Denominació
Amortització préstec BBVA 1.203 M€
Conservació i manteniment via pública i camins
Assegurances socials Acció social
Reformes centre cívic
Projecte reformes Col·legi Públic
Subministrament elèctric
Subministrament d’aigua
Conservació finca Cm Vell de Reus
Subministrament d’aigua
Atencions protocol·làries.
Publicacions diaris oficials

Import
245.579,96 €
10.000,00 €
9.000,00 €
3.500,00€
35.000,00 €
3.200,00€
1.000,00 €
2.000,00 €
9.000,00€
2.500,00 €
5.000,00 €
325.779,96€

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

145.000,00 €
325.779,96 €
470.779,96 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
Denominació
pressupostària
011.91300
Amortitzacions préstecs BCL/1998
011.91302
Amortitzacions préstec La caixa
011.31000
Interessos bancs i caixes
155.61114
Obres reposició millora via pública i camins
171. 61102
Projecte Obres riera de la Boella
171.62200
Projecte deixalleria Municipal
231.22711
Contractes empreses serveis àrea social
330.78000
Aportació reformes Orfeó Canongí
330.78001
Aportació reformes Nova Amistat
155.61109
Pavimentació c/ Garrigues
Pavimentació i remodelació carrer Ponç de Castellví
155.61118
151.62400
Adquisició camió brigada municipal
TOTAL
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import
12.000,00 €
3.200,00 €
36.500,00 €
20.300,00 €
25.000,00 €
32.000,00 €
3.500,00 €
8.000,00 €
50.000,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €
4.700,00€
225.200,00€

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
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 245.579,96€
Finançament modificació 7/2014 mitjançant superàvit pressupostari:
Aplicació
pressupostària
87000

Denominació

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

245.579,96 €

El saldo superàvit pressupostari després de la present modificació és de 0,00€
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
TOTALS

225.200,00 €
245.579,96 €
470.779,96 €

Segon.- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2014.
Tercer.- Modificar les bases d'execució del pressupost a la disposició addicional tercera que
correspon a la relació d’aportacions i subvencions a entitats, pel que fa a la subvenció a la
Parròquia Sant Sebastià de la Canonja, segons el següent resum:

ENTITAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
MODIFICACIÓ

Unió de Comerciants

494.48900

-500,00€

Grup Filatèlic

494. 48900

-100,00€

Societat Nova Amistat

494. 48900

600,00 €

Parròquia Sant Sebastià de la Canonja

151. 78002

10.000,00 €

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.""
4.7.- Nomenament de la representant del grup municipal del Partit Popular, al Consell
d'Administració del Patronat de Cultura del Castell de Masricart.- A la vista de la proposta que
realitza la regidoria de Cultura en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), acorda el següent:
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""Els Estatuts del Patronat de Cultura del Castell de Masricart, en el seu article 7è, contemplen
que el Consell d'Administració del Patronat serà nomenat pel Ple de l'Ajuntament i que estarà
format pels següents membres:
President: L'alcalde.
Sots-president i president executiu: El regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Canonja.
Vocals, fins a un màxim de setze persones proposades i escollides segons es descriu:









Una persona designada per cadascun dels partits polítics amb representació al consistori
de la Canonja.
Un representant del CEIP la Canonja (ara, Escola la Canonja).
Un representant de l'IES Collblanc.
Un representant de l'Escola Abril (ara, sense activitat).
Un representant del Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví.
Un representant de l'Orfeó Canongí.
Un representant de la Societat La Nova Amistat.
Quatre representants d'entitats ciutadanes i/o persones significades en el món de la
cultura, societat o esbarjo que escollirà la presidència.

Com a secretari del Consell actuarà el secretari de l'Ajuntament de la Canonja, sens perjudici de
les delegacions que es puguin realitzar legalment.
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 1 de desembre de 2011, va
acordar nomenar les següents persones com a membres del Consell d'Administració del Patronat
de Cultura, amb els càrrecs que s'hi esmenten:
President: Roc Muñoz Martínez (Alcalde).
Sots-president: Francisco M. Roca Gutiérrez.
Vocals:
José Andrés García López, designat pel PSC.
Montserrat Canadell, designada per CiU.
Ramon Marín García, designat pel PP.
Sebastià Bofarull Veciana, designat pel Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví.
Maria Pilar Tris Alastuey, designada per l'IES Collblanc.
Francesc Xavier Rion Robert, designat pel Col·legi Públic la Canonja.
Elsa Esplugas Cuadrado, designada per l'Escola Abril.
Josep Espasa Canadell, designat per l'Orfeó Canongí.
Sebastià Cano Giménez, designat per la Societat La Nova Amistat.
Silvia Sola Clua, designada per l'alcaldia.
Nereida González García, designada per l'alcaldia.
José Luis Sánchez Lorente, designat per l'alcaldia.
Tomasa Redondo Bedmar, designada per l'alcaldia.
El Ple, celebrat el 30 de gener de 2014, va quedar-ne assabentat i va ratificar la resolució de
l'Alcaldia de data 2 de gener de 2014, per la qual es va conferir, amb data d'efecte 2 de gener de
2014, i d'acord amb les modificacions especificades en la part expositiva de la dita resolució, la
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delegació específica, entre d'altres, de l'àrea de Cultura, que venia ostentant el Sr. Francisco M.
Roca Gutiérrez, en favor del Sr. Salvador Ferré Budesca.
El president del Consell d'Administració del Patronat de Cultura, en sessió ordinària celebrada en
data 13 de juny de 2013 (segons consta en Acta, és el Sr. Salvador Ferré Budesca), va obrir la
sessió donant compte de la comunicació rebuda per part de l'Institut d'Educació Secundària
Collblanc, nomenant com a representant de l'Institut en el Consell d'Administració del Patronat al
Sr. Raül Pons Albeda, en substitució de la Sra. Pilar Tris Alastuey. D'altra banda, va donar compte
de la comunicació rebuda per part del Partit Popular de la Canonja, nomenant al Sr. Luis Ahufinger
Hidalgo, com a representant del Partit, en substitució del Sr. Ramón Marín García.
En data 17 de novembre de 2014 va tenir entrada en aquest Ajuntament proposta de la Sra.
Encarnación Quílez Valdelvira, regidora del grup Partit Popular de la Canonja, de nomenament de
la Sra. Sara Calvo Úbeda, en substitució del Sr. Luis Ahufinguer Hidalgo, recentment mort, com a
representant del grup en el Consell d'Administració del Patronat.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Nomenar, com a representant del Partit Popular de la Canonja en el Consell
d'Administració del Patronat de Cultura, a la Sra. Sara Calvo Úbeda, en substitució del Sr. Luis
Ahufinguer Hidalgo.
Segon.- Quedar-ne assabentats que la composició del Consell d'Administració del Patronat de
Cultura estarà formada pels següents membres, amb els càrrecs que s'hi esmenten:
President: Roc Muñoz Martínez (Alcalde).
Sots-president: Salvador Ferré Budesca.
Vocals:
José Andrés García López, designat pel PSC.
Montserrat Canadell, designada per CiU.
Sara Calvo Úbeda, designada pel PP.
Sebastià Bofarull Veciana, designat pel Centre d'Estudis Canongins Ponç de Castellví.
Raül Pons Albeda, designat per l'IES Collblanc.
Francesc Xavier Rion Robert, designat pel Col·legi Públic la Canonja.
Josep Espasa Canadell, designat per l'Orfeó Canongí.
Sebastià Cano Giménez, designat per la Societat La Nova Amistat.
Silvia Sola Clua, designada per l'alcaldia.
Nereida González García, designada per l'alcaldia.
José Luis Sánchez Lorente, designat per l'alcaldia.
Tomasa Redondo Bedmar, designada per l'alcaldia.
Tercer.- Disposar que s'adapti el cartipàs de l'Ajuntament d'acord amb la nova composició del
Consell d'Administració del Patronat de Cultura.
Quart.- Donar trasllat del present acord als membres del Consell d'Administració, pel seu
coneixement i als efectes corresponents.""
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5.- ENSENYAMENT.5.1.- Adquisició, a títol de compravenda, de la finca on s'ubica la Llar d'Infants Mare de Déu
de l'Esperança.- Exposada per part de la regidora d'Ensenyament, la seva proposta en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del
PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), acorda el següent:
""La Llar d’Infants Mare de Déu de l’Esperança, Fundació Privada, entitat sense ànim de lucre, era
propietària de la totalitat del ple domini de les dependències de l’antiga rectoria de la Parròquia de
Masricart, ubicades al carrer Masricart, núm. 70 de la Canonja, amb porta d’entrada situada al
carrer Major de Masricart, número 10.
Per resolució de l'alcaldia de data 8 de maig de 2014, es va aprovar, entre d'altres, iniciar el
corresponent expedient per a l'adquisició directa de l'immoble abans esmentat.
Per resolució de l'alcaldia de data 28 d'octubre de 2014 es va adquirir, a títol de compravenda la
finca de referència, pel preu de 390.000 €, i aprovar la despesa amb caràcter plurianual, per
import de 200.000 €, a pagar en un termini de 4 anys, de la següent manera:
-75.000 €, a la signatura de l'escriptura pública de compravenda.
-52.500 €, a liquidar el mes de gener de 2015.
-45.000 €, a liquidar el mes de gener de 2016.
-27.500 €, a liquidar el mes de gener de 2017.
Pel que fa a a la resta de l'import fins a arribar al preu total de 390.000 €, es va resoldre
capitalitzar com a dret d'usdefruit que es constituirà a favor de la Llar d'infants Mare de Déu de
l'Esperança, Fundació Privada, amb la signatura de l'escriptura de comrpavenda, per un període
de 10 anys.
La dita resolució va ser degudament notificada a la Llar d'Infants Mare de Déu de l'Esperança,
Fundació Privada, com a venedora.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Quedar-ne assabentats i ratificar la resolució de l'alcaldia de data 28 d'octubre de 2014, per la qual
es va adquirir, a títol de compravenda, la finca ubicada al carrer Masricart, núm. 70, de la Canonja,
amb porta d'entrada situada al carrer Major de Masricart, núm. 10, on es troba ubicada la Llar
d'infants Mare de Déu de l'Esperança.""
6.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.................................
7.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ.7.1.- Modificació de l'Ordenança reguladora del mercadet-exposició d'antiguitats i
col·leccionisme de la Canonja.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria de Promoció
Econòmica i Ocupació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

membres del grup municipal del PSC (8) i de CiU (3), acorda el següent:
""Vista la resolució de l'Alcaldia de data 20 de novembre de 2014, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'Ordenança municipal reguladora del mercadet-exposició d'antiguitats i
col·leccionisme de la Canonja.
Vista la proposta de modificació de la dita Ordenança municipal, de data 20 de novembre de 2014,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn 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.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del
mercadet-exposició d'antiguitats i col·leccionisme de la Canonja.
Segon.- La nova redacció de l'Ordenança és la continguda al document annex al present acord.
Tercer.- 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 i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial pel termini de trenta dies
hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en l'últim dels diaris oficials (BOPT i
DOGC).
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri.""
7.2.- Justificació de despeses relatives a la Festa Major d'Estiu, exercici 2014.- A la vista de
la proposta que realitza la regidoria de Festes en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), acorda
el següent:
""La Canonja ha celebrat durant el mes d'agost la Festa de Masricart, el dia 5, i la Festa Major
d'estiu, en honor de la Mare de Déu de l'Esperança, el dia 15, amb un seguit d'actes socials,
esportius, lúdics i culturals que han configurat un programa extens en el que també hi han
participat les entitats canongines.
Vista la relació de despeses i les factures corresponents a les festes esmentades, obrant a
l'expedient, de la qual es desprèn que l’import de les despeses a aplicar a diferents aplicacions
pressupostàries ascendeix a un total de 107.086,88 €.
En conseqüència, el Ple acorda:
Aprovar la justificació de despeses de la Festa de Masricart i de la Festa Major d'estiu 2014,
segons relació i factures obrants a l'expedient, per import de 107.086,88 €, amb càrrec a les
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diferents aplicacions pressupostàries que figuren a la relació.""
8.- ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.....................................
9.- GOVERNACIÓ...................................
10.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA...................................
11.- JOVENTUT...............................................
12.- MOCIONS...............................................
Fora de l'Ordre del Dia.- Aprovada la urgència pels assistents, a proposta de l'Alcaldia, el Ple,
amb el vot favorable de la totalitat dels assistents (9 del grup municipal del PSC; 3 del grup
municipal de CiU, i 1 del grup municipal del PP), acorda el següent:
""Antecedents.Acord adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 21 de juny
de 2011, pel qual es van nomenar els representants de la Corporació en diferents organismes i
entitats.
Adaptació dels nomenaments al nou cartipàs, com a conseqüència de la remodelació de l'equip de
govern proposada per l'alcaldia i aprovada per acord del Ple de l'Ajuntament en data 31 de gener
de 2013.
Acord del Ple municipal, celebrat en sessió ordinària el 4 d'abril de 2013, pel qual es van nomenar
els representats de la Corporació, en els organismes i entitats que s'indiquen, a favor de les
persones següents:
Consell Escolar dels Centres d'Ensenyament

Sra. Mila Carreté Grogués

Junta de Compensació de l'UA2
Comunitat de reparcel·lació UA2304

Sr. Roc Muñoz Martínez

Director de Ràdio la Canonja
Representant de l'Ajuntament al Consorci de

Sr. Salvador Ferré Budesca
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Comunicació Local (COM)
Presidència Patronat de Cultura del Castell de Masricart

Sr. Roc Muñoz Martínez

Presidència executiva del Patronat Cultura

Sr. Salvador Ferré Budesca

Patronat Llar d'Infants Mare de Déu de l'Esperança

Sra. Milagrosa Carreté Grogués

Empresa Municipal de Transports Públics de Tarragona,
SA

Sr. Francisco Domínguez Sánchez

Consell de Participació de la Fundació Topromi

Sra. Francisca Márquez Sola

Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Mancomunats
d'Incineració de Residus Urbans

Sr. Roc Muñoz Martínez
Sra. Francisca Orellana Ruíz

Consell Esportiu del Tarragonès

Sr. Antonio Manuel Reyes Padrón

Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d'influència

Sr. Roc Muñoz Martínez

L'Alcaldia, en la seva potestat de delegació d'atribucions en favor dels regidors i regidores, va
considerar necessari modificar l'organigrama d'estructura i funcionament de l'Ajuntament, a partir
del dia 2 de gener de 2014, en el sentit següent:
1. Àrea de serveis públics: El Sr. Alcalde.
2. Àrea d'esports: El regidor Sr. Francisco Domínguez Sánchez.
3. Àrea de governació: El regidor Sr. Antonio M. Reyes Padrón.
El Ple, celebrat el 30 de gener de 2014, va quedar-ne assabentat i ratificar la resolució de
l'Alcaldia de data 2 de gener de 2014, per la qual es va conferir, amb data d'efecte 2 de gener de
2014, i d'acord amb les modificacions especificades en la part expositiva de la dita resolució, les
següents delegacions específiques, en favor dels regidors que s'esmenten:
-

Sr. Salvador Ferré Budesca, àrea de cultura, àrea de participació ciutadana, àrea d'hisenda i
àrea de comunicació social.
Sra. Milagrosa Carreté Grogués, àrea d'ensenyament.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, àrea de seguretat ciutadana, àrea de protecció civil i àrea
d'esports.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, àrea de noves tecnologies, àrea de festes, àrea de relacions
ciutadanes i àrea de promoció econòmica i ocupació.
Sra. Francisca Márquez Sola, àrea d'acció social i ciutadania i àrea de salut.
Sra. Francisca Orellana Ruíz, àrea de medi ambient i àrea de neteja pública.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, àrea de governació.
Sra. Lucia López Cerdán, àrea de joventut.
L'alcaldia es reserva l’exercici de les competències corresponents a l'àrea d'urbanisme i
llicències, l'àrea de relacions institucionals i l'àrea de serveis públics.

Fonaments de dret.Article 38.c) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel
que fa al nomenament de representants de la Corporació en tota classe d'òrgans col·legiats en
què hagi d'estar representada.
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Acord.Per tot l'abans dit, el Ple acorda:
Primer.- Nomenar com a representant de la Corporació en el Consell Esportiu del Tarragonès al
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, en ostentar la responsabilitat de l'àrea d'esports de
l'Ajuntament.
Segon.- Disposar que s'adapti el cartipàs de l'Ajuntament d'acord amb el nou nomenament.""
13.- PRECS I PREGUNTES.13.1.- Precs i preguntes del grup municipal del Partit Popular.- La Sra. Encarnación Quílez,
regidora portaveu del grup municipal PP, dóna lectura al següent prec:
“Control de velocidad de coches.
Agradezco al Sr. alcalde la información que me ha prestado sobre el estudio de velocidad
realizado en la calle H de la Canonja en junio de 2014. Este estudio pone de manifiesto que en un
día de diario, 127 coches circulan entre 50-60 Km/h, que 30 entre 60-70 km/h y 13 superan los 70
km/h en sentido avenida Sector Norte, estadística que se incrementa el sábado (142, 34 y 16), en
sentido calle de les Garrigues es menor, por ejemplo un sábado 101, 17 y 4. Se concluye que la
velocidad de tránsito es moderada en esta calle, la gran mayoría de los coches circulan a una
velocidad inferior a los 50 Km/h.
No obstante, creo que no es necesario indicar que estamos hablando de un alto riesgo, y que un
solo coche al que no se le impida circular a alta velocidad, puede ocasionar un accidente con
consecuencias fatales en nuestra población. Por ello y habiendo observado las incidencias del
tráfico y las quejas de los vecinos para otras calles de la Canonja, me veo en la obligación de
volver a realizar esta rogativa para las mismas calles que expuse en el pleno del mes de enero de
este año: “Necesitamos especial vigilancia en la rambla de les Garrigues, esquina a la avda.
Collblanc, donde algunos coches que vienen por la rambla, al torcer en dirección a la avenida, lo
hacen a alta velocidad. Allí existe un paso de cebra que no suelen respetar, con el consecuente
peligro de atropello para los peatones. La otra zona donde algunos coches también circulan a alta
velocidad es la bajada de la avda. Carrasco i Formiguera, y en la calle Alcalde Marian Fonts i
Ciurana”.
A continuació, l'alcalde manifesta el següent:
Siempre lo he dicho. No soy partidario de poner obstáculos en estas calles. La gente se comporta,
por lo general, de forma cívica. Si la forma en que circulan les comporta un alto riesgo, eso tendrá
que caer en su conciencia. Desde luego yo no voy a permanecer con esta carga. No obstante, se
estudiará el tema.
En algunas calles se han tenido que retirar las bandas por quejas de los vecinos. Si se coloca
algún elemento, será por decisión de todos, no sólo del alcalde, y se asumirán las consecuencias
entre todos.
La Sra. Encarnación Quílez, havent presentat amb anterioritat un segon prec, comunica els
assistents al Ple que el retira i no donarà lectura al mateix.
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En aquests moments, la Sra. Cori Roca, regidora portaveu del grup municipal CiU, sol·licita a la
presidència la possibilitat de formular preguntes, tot i no haver-se presentat reglamentàriament.
La presidència ho autoritza.
La Sra. Cori Roca, formula les següents preguntes:
1.- Voldríem saber el cost final de les obres que s'ha fet al camp d'esports municipal i saber per
què, en un primer moment, no es van fer els accessos per a minusvàlids.
L'alcalde respon:
Havia una convocatòria de subvenció per a obres de supressió de barreres arquitectòniques en
els equipaments esportius, que va aprovar el Consell Català de l'Esport, i en base a això se'n va
concórrer, en el moment precís, per suprimir barreres en l'accés al camp d'esports municipal.
S'hi va habilitar una entrada per a minusvàlids.
El cost de l'actuació es va ajustar molt al què marcava el pressupost.
La regidora portaveu del grup municipal CiU continua:
2.- Pàrquing del c/ Bisbe Borràs. La reixa del fons es podria mantenir neta d'herbes i brutícia, que
es vegin les pedres grosses, perquè es vegi no un solar aprofitat, sinó un espai ben cuidat del
casc antic.
L'alcalde respon:
Entenc que la zona està bastant ben habilitada i en condicions. No obstant, es procuraran realitzar
més tasques de neteja.
La Sra. Cori Roca procedeix a la lectura de la següent pregunta:
3.- Pàrquing del c/ Rec de Bardina. Està en males condicions, falta manteniment.
L'alcalde respon:
Farem el mateix que amb el pàrquing del c/ Bisbe Borràs. Es netejarà i es mantindrà net.
La Sra. Cori Roca dóna lectura a l'última pregunta del grup municipal CiU:
4.- Demanem que es revisin els barems pels descomptes de l'IBI a les famílies nombroses.
L'alcalde respon:
La rebaixa que s'ha realitzat no està malament. El valor cadastral és baix. Ho podem revisar, però
està ben ajustat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, vint minuts, d'ordre del Sr. alcalde,
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s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari actal. en dono fe.
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