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Salvador Ferré Budesca
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Francisco M. Roca Gutiérrez
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Albert Guinovart Rull
José R. Fernández Bermúdez
Francisco Domínguez Sánchez
Mª Encarnación Quílez Valdelvira

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 30
DE GENER DE 2014.
A la Canonja, essent les vint hores del dia 30 de gener 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. Josep Domingo Pasaret,
membre de la Junta pro-entitat local menor de la Canonja,
declarant les següents paraules de condol:

Secretari actal.
Daniel Sánchez Miguel

"Abans de començar el Ple del mes de gener, els grups municipals PSC, CIU i PP en
representació de tots els canongins i canongines, volen reconèixer la importància d’una persona
de gran qualitat humana, coneguda per tots nosaltres, com ha estat en Josep Domingo Pasaret.
En Josep Domingo, com tots el coneixíem, va formar part de la Junta gestora pro-entitat local
menor de la Canonja, encarregada dels tràmits per a la consecució de l'Entitat local menor. Dins el
seu càrrec de vicepresident va treballar de valent, fent costat amb la resta d'integrants de la Junta
per aconseguir aquesta comesa.
Ell era present de forma molt activa en aquell grup de persones que tingueren la responsabilitat de
fer-ho possible.
A més, en Josep va formar part, en el seu principi, de la Plataforma per la municipalitat,
representant el partit d'Esquerra Republicana de Catalunya.
D’en Josep, el que més cal destacar, va ser la seva gran qualitat humana. Optimista i lluitador
incansable, sempre tindrem un gran record amb nosaltres de qui ha estat una gran persona. La
seva força i la seva empenta el caracteritzaven en tot el que duia a terme.
Per tot això, l’alcalde de la Canonja i tots els grups polítics de l'Ajuntament, es volen sumar al dol
de la família i al dels seus amics i company".
Finalitzat l'acte de condol, 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 28
de novembre de 2013.- 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:
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Diari oficial de la Generalitat.

Núm. 6519, d'11 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
fa pública l'aprovació definitiva del projecte de pavimentació i serveis del carrer de les
Garrigues, al tram comprès entre els carrers Raval i Escultor Martorell.



Núm. 6519, d'11 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
fa pública la formalització del contracte d'execució de les obres d'urbanització del Pla
Parcial Urbanístic 45a de la Canonja, fase I.



Núm. 6519, d'11 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament de la Canonja per fer saber
que han estat publicades al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 270, de 23 de
novembre de 2013, l'aprovació definitiva i les bases de la convocatòria reguladores de la
concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres per als estudis d'educació primària,
per al curs 2013-2014.



Núm. 6520, de 12 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
fa pública l'aprovació del plec de clàusules administratives i del plec de condicions
tècniques particulars que han de regir la contractació del subministrament d'un equip de
baldeig.



Núm. 6527, de 23 de desembre de 2013, Ordre EMO/324/2013, per la qual el Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2014, entre les quals, les del municipi de la
Canonja.



Núm. 6529, de 27 de desembre de 2013, edicte de l'Ajuntament de la Canonja per fer
saber que ha estat publicada al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 287, de
data 14 de desembre de 2013, l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança
municipal 12, reguladora dels preus públics.



Núm. 6529, de 27 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
fa pública l'aprovació definitiva del projecte de construcció d'un mur d'escullera a la zona
coneguda com de l'Elefant, a la riera de la Boella.



Núm. 6545, de 22 de gener de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual
s'exposen al públic els plecs de clàusules que han de regir la contractació d'un
subministrament de caixes i contenidors per a la deixalleria municipal.



Núm. 6551, de 30 de gener de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva de la plantilla de personal per a l'exercici 2014.

Butlletí oficial de la província.

Núm. 278, de 3 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació definitiva del projecte de pavimentació i serveis del carrer de les
Garrigues, al tram comprès entre els carrers Raval i Escultor Martorell.
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Núm. 278, de 3 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació inicial de l'expedient núm. 7/13 de modificació de crèdits en el
pressupost en vigor i la modificació de la disposició addicional tercera de les bases
d'execució del pressupost.



Núm. 278, de 3 de desembre de 2013, edicte pel qual s'exposa al públic el pressupost
general per a l'exercici 2014, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament i del Patronat de
Cultura.



Núm. 279, de 4 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
formalització del contracte d'execució de les obres d'urbanització del l'àmbit del Pla Parcial
Urbanístic 45a, fase I.



Núm. 286, de 13 de desembre de 2013, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
publica l'aprovació definitiva de la modificació de diferents ordenances fiscal que han de
regir el proper exercici 2014.



Núm. 287, de 14 de desembre de 2013, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 12,
reguladora dels preus públics que han de regir el proper exercici 2014.



Núm. 287, de 14 de desembre de 2013, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació del plec de clàusules administratives i del plec de condicions tècniques
particulars que han de regir la contractació del subministrament d'un equip de baldeig.



Núm. 6, de 9 de gener de 2014, anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte
promogut per l'Ajuntament de la Canonja per a la implantació d'una deixalleria municipal.



Núm. 6, de 9 de gener de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació definitiva del projecte de construcció d'un mur d'escullera a la zona
coneguda com de l'Elefant, a la riera de la Boella.



Núm. 17, de 22 de gener de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual
s'exposen al públic el plec de clàusules administratives i el plec de condicions tècniques
particulars que han de regir la contractació del subministrament de caixes i contenidors per
a la deixalleria municipal.



Núm. 20, de 25 de gener de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fan
públiques les delegacions d'atribucions efectuades per l'Alcalde, en favor dels regidores i
regidores.

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 gener de 2014.

Es quant s'informa als efectes corresponents.
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3.- PRESIDÈNCIA.3.1.- Decrets i Resolucions.- En compliment del previst a l‟art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s‟aprova el Reglament de funcionament i règim jurídic de les
Corporacions Locals, es dóna compte al Ple de les resolucions que ha adoptat l'alcaldia des de
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.- Delegacions, en relació a les comeses específiques de les diferents àrees
d'organització política de l'Ajuntament.- 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:
Vista la resolució de l'Alcaldia de data 2 gener de 2014, per la qual es resol 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 i regidores que
s'esmenten, amb la finalitat de gestionar assumptes o serveis determinats (tasques d‟estudi,
proposta i execució) i sense que la delegació comporti la facultat de dictar actes administratius que
afectin a tercers:
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.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Quedar-ne assabentat i ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 2 de gener de 2014, la qual figura
al corresponent expedient de tràmit.
3.3.- Règim de dedicació dels càrrecs electes de la Corporació.- 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:
Per part de l‟alcaldia, es proposa modificar el règim de dedicació dels càrrecs electes aprovat
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mitjançant acord del Ple de data 21 de juny de 2011, en el sentit que l‟alcalde passarà a
desenvolupar la seva activitat en règim de dedicació exclusiva.
Vist l‟informe del secretari interventor actal., que diu:
""Primer.- La legislació aplicable ve determinada per:
- Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).
- Article 7.2 de la Carta Europea d‟Autonomia Local de 15 d‟octubre de 1985.
- Article 13.4 del Reglament d‟organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROF).
Segon.- Consideracions jurídiques:
a) Els membres de les corporacions locals que exerceixin els seus càrrecs en règim de dedicació
exclusiva o parcial han de ser donats d‟alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la
Corporació el pagament de les quotes empresarials que correspongui, tret de l‟establert en l‟article
74 del citat text legal.
b) Retribucions, assistències i indemnitzacions:
- De conformitat amb l‟article 75.1 i 2 de la LBRL, els membres de les corporacions locals
percebran retribucions per l‟exercici dels seus càrrecs quan els exerceixin amb dedicació exclusiva
o parcial (en aquest últim cas, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a aquestes).
L‟article 7.2 de la Carta Europea d‟Autonomia Local, estableix que «cal permetre la compensació
financera adequada a les despeses causades amb motiu de l‟exercici del seu mandat, així com, si
s‟escau, la compensació financera dels beneficis perduts o una remuneració del treball
desenvolupat i la cobertura social corresponent».
- Conforme a l‟article 75.3, només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació
exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part, en la quantia assenyalada pel Ple.
- De conformitat amb l‟article 75.4, els membres de les corporacions locals percebran
indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l‟exercici del seu càrrec, segons les
normes d‟aplicació general en les administracions públiques i les què en desenvolupament
d‟aquestes aprovi el Ple Corporatiu.
El règim retributiu dels membres de la Corporació és l‟establert a les bases d‟execució del
pressupost municipal vigent per l‟exercici 2014, disposició addicional primera.
- De conformitat amb l‟article 75.bis, que ha estat introduït a la norma per Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟administració local:
“1. Los miembros de las Corporaciones locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo en los
términos establecidos en el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado
determinarán, anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las
Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a
los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en
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situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la
Corporación local y a su población según la siguiente tabla:
Habitantes
Más de 500.000
300.001 a 500.000
150.001 a 300.000
75.001 a 150.000
50.001 a 75.000
20.001 a 50.000
10.001 a 20.000
5.001 a 10.000
1.000 a 5.000

Referencia
Secretario de Estado.
Secretario de Estado -10%.
Secretario de Estado -20%.
Secretario de Estado -25%.
Secretario de Estado -35%.
Secretario de Estado -45%.
Secretario de Estado -50%.
Secretario de Estado -55%.
Secretario de Estado -60%.

Los miembros de Corporaciones locales de población inferior a 1.000 habitantes no tendrán
dedicación exclusiva. Excepcionalmente, podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial,
percibiendo sus retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado”.
Segons estableix la disposició transitòria desena de la norma esmentada:
“1. A las Entidades locales que cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda
pública, y además su período medio de pago a los proveedores no supere en más de 30 días el
plazo máximo previsto de la normativa de morosidad, no les aplicará, con carácter excepcional,
los límites previstos en los artículos 75 bis y ter y 104 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local hasta el 30 de junio de 2015.
2. El cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado anterior, será verificado por la
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, que, en virtud de la información comunicada por las Entidades locales
al mencionado Ministerio, publicará una lista de las Entidades locales que cumplen los requisitos
previstos en el apartado anterior.
3. La excepción prevista en esta disposición podrá aplicarse a las Entidades locales que cumplan
con los requisitos mencionados en el apartado primero en el momento de la entrada en vigor de
esta Ley y se mantendrá su aplicación hasta el 30 de junio de 2015 en tanto sigan cumpliendo los
requisitos mencionados.
4. En ningún caso, las Entidades locales en las que concurran los requisitos a los que se refiere
esta disposición, podrán incrementar el número total de puestos de trabajo de personal eventual o
cargos públicos con dedicación exclusiva respecto al que disponían a 31 de diciembre de 2012”.
c) Incompatibilitats:
En el cas de tals retribucions, la seva percepció serà incompatible amb la d‟altres retribucions amb
càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes o empreses que
en depenen, així com per a l‟exercici d‟altres activitats, tot això en els termes de la Llei 53/1984, de
26 de desembre, d‟incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
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Tercer.- El procediment per a dur a terme el reconeixement de la dedicació exclusiva o parcial a
membres de la Corporació és el següent:
a) L‟alcaldia proposarà al Ple la relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir en règim
de dedicació exclusiva o parcial.
b) El Ple de la Corporació aprovarà la relació de càrrecs i les dedicacions.
c) S‟han de publicar íntegrament en el Butlletí oficial de la província i s‟han de fixar en el taulell
d‟anuncis de la Corporació, no a efectes constitutius del dret sinó per al seu coneixement general,
donada la seva transcendència, els acords plenaris referents a retribucions dels càrrecs amb
dedicació exclusiva i parcial, i règim de dedicació d‟aquests últims.
d) Correspon a l‟Alcalde resoldre sobre la determinació dels membres de la Corporació que hagin
de realitzar els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Aquesta resolució ha de ser motivada, especialment en allò referent a la determinació dels
Regidors amb dedicació parcial, justificant les responsabilitats que requereixen aquest règim.""
Atès que és necessari l‟establiment del règim de dedicació dels membres polítics d‟aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
Atès que les bases d'execució del pressupost contemplen la regulació del règim indicat.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Determinar que, amb data d‟efectes 1 de gener de 2014, l‟alcalde realitza les seves
funcions amb caràcter de dedicació exclusiva, havent de tenir una presència efectiva mínima en
l‟Ajuntament de 37,5 hores setmanals.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el taulell
d'anuncis de l'Ajuntament, per a general coneixement.
3.4.- Al·legacions en el tràmit d'aprovació inicial de la planificació del Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya 2013-2016.- 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:
Vistes les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per
al període 2013-2016, aprovades pel Decret 155/2012, de 20 de novembre, publicat al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6263, de data 28 de novembre de 2012.
Vist que pel dit Decret es van aprovar, entre d'altres, les bases específiques de la línia d'inversions
(Annex II), les bases específiques de la línia de despeses de reparacions, manteniment i
conservació (Annex III) i les bases reguladores i d'execució dels programes específics de
cooperació municipal del Pla d'acció municipal de la Diputació de Tarragona (Annex V).
Vist que d'acord amb el que disposa la base setzena de les d'execució del PUOSC 2013-2016
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(Decret 155/2012), que regula l'avançament de les actuacions incloses en la planificació 20132016 aprovada per la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, el Govern de la Generalitat, en
data 30 de juliol de 2013, va aprovar modificar les anualitats dels programes gestionats per la
Generalitat, passant-les a ser de 2014 a 2017 i, en conseqüència, totes les referències temporals
que han quedat desfasades a causa d'aquest ajornament.
Atès que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 19 de desembre de
2013, va aprovar inicialment la proposta de planificació del PUOSC per al període 2013-2017,
sotmesa al tràmit d'informació pública mitjançant edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6528 en data 24 de desembre de 2013. El període d'informació pública finalitza
el 31 de gener de 2014.
Atès que aquest Ajuntament ha examinat la documentació relativa a aquest tràmit als Serveis
Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal en data 23 de gener de 2014, que diu:
"""1.- L'Ajuntament de la Canonja, d'acord amb el Decret 155/2012, de 20 de novembre, publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6263, de data 28 de novembre de 2012,
va sol·licitar, en el moment d'obertura de la convocatòria única, la inclusió de l'execució de
diferents obres municipals, dins del programa del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, línia
d'inversió en obres i serveis, i del Pla d'acció municipal, respectivament, pel quadrienni 2013-2016.
2.- Les esmentades obres, i les anualitat d'execució, es relacionen a continuació:
Anualitat

Títol de l'actuació

2013

Pavimentació i serveis del carrer de les
Garrigues, al tram comprès entre els
carrers Raval i Escultor Martorell.

2013

Pressupost
licitació

Subvenció
PUOSC

Aportació de
l'entitat local

58.214,73 €

29.100 €

29.114,73 €

Vestidors camp d'esports. Acabats
interiors i instal·lacions

200.000 €

100.000 €

100.000 €

2014

Pavimentació i serveis del camí de
Reus.

252.134,83 €

150.000 €

102.134,83 €

2014

Pavimentació i serveis del carrer Verge
de les Neus, al tram comprès entre el
carrer Raval i el carrer Comte de Llar.

96.855,84 €

48.500 €

48.355,84 €

24.400 €

20.379,55 €

2015

Pavimentació i serveis del carrer Sant
Isidre, al tram comprès entre la rambla
15 Abril i el carrer Raval.

44.779,55 €

2015

Condicionament
del
Mas
de
l'Abeurador
com
a
centre
d'interpretació paleontològica.

550.000 €

Remodelació
de
la
xarxa
de
clavegueram municipal, des del camí
de Reus fins a la connexió a la Riera
de la Boella.

160.611,65 €

2015
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Subvenció
PAM

269.623,52 €

280.376,48 €

80.000 €

80.611,65 €

Vestidors camp d'esports municipal.
2016

2016

Alineació i accessos de l'aparcament
del Mas de l'Abeurador.
TOTALS

250.000 €

70.000 €

68.000 €

60.000 €

30.000 €

1.672.596,60 €

369.623,52 €

112.000 €

30.000 €
500.000 €

802.973,08 €

3.- En data 16 de gener de 2014, l'Ajuntament de la Canonja ha estat notificat amb l'acord
d'aprovació inicial de la proposta de planificació del PUOSC per al període esmentat, resultant la
inclusió dels següents projecte i respectives anualitats:
Anualitat

Títol de l'actuació

2015

Condicionament del Mas de
l'Abeurador
com
a
centre
d'interpretació paleontològica.

2015

2015
2016

2016

2017

Pavimentació i serveis del carrer
Verge de les Neus, al tram
comprès entre el carrer Raval i el
carrer Comte de Llar.
Vestidors camp d'esports. Acabats
interiors i instal·lacions
Alineació
i
l'aparcament
l'Abeurador.
Vestidors
municipal.

accessos
del
Mas

camp

de
de

d'esports

Remodelació de la xarxa de
clavegueram municipal, des del
camí de Reus fins a la connexió a
la Riera de la Boella.

Pressupost
licitació

Subvenció
PAM

550.000,00 €

269.623,52 €

Total subvenció
s/ aprovació
inicial
269.623,52 €

96.855,84 €

48.500,00 €

48.500,00 €

200.000 €

82.000,00 €

82.000 €

60.000,00 €

30.000,00 €

250.000 €

70.000,00 €

160.611,65 €
1.317.467,49 €

TOTALS

Subvenció
PUOSC

369.623,52 €

30.000,00 €

68.000,00 €

138.000,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

278.500,00 €

648.123,52 €

4.- Efectuada la comparativa entre ambdues taules, cal dir que la diferència econòmica entre la
quantitat atorgada en aquesta aprovació inicial i la quantitat sol·licitada, en la línia d'inversions,
ascendeix la quantitat de 221.500,00 €. Pel que fa a la quantitat atorgada segons el PAM no hi ha
diferència, en tractar-se d'una assignació fixa per municipi.
5.- La comparativa però entre les taules no pot únicament centrar-se en l'aspecte econòmic, sinó
que també s'ha de fer molta incidència d'una banda amb la modificació de planificació de les
anualitats, i d'altra banda amb les actuacions que han quedat fora d'aquesta aprovació inicial.
6.- Les actuacions que han quedat fora de l'aprovació inicial són:
Anualitat

Títol de l'actuació
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Pressupost
licitació

Subvenció
PAM

Subvenció PUOSC

2013

2014
2015

Pavimentació i serveis del carrer de les
Garrigues, al tram comprès entre els
carrers Raval i Escultor Martorell.

58.214,73 €

-

29.100 €

Pavimentació i serveis del camí de
Reus.

252.134,83 €

-

150.000 €

Pavimentació i serveis del carrer Sant
Isidre, al tram comprès entre la rambla
15 Abril i el carrer Raval.

44.779,55 €

-

24.400 €

TOTALS

355.129,11 €

-

203.500 €

7.- Per tal de poder formular les al·legacions corresponents, cal veure la motivació que va conduir
a l'Ajuntament a sol·licitar la subvenció per la totalitat d'actuacions relacionades a la primera taula
del present informe. En síntesi es poden agrupar les actuacions en tres grans blocs:




BLOC I: Les actuacions relacionades amb l'execució del projecte del Mas de l'Abeurador.
BLOC II: Les actuacions relacionades amb la millora de la urbanització i dels serveis de
diferents carrers del municipi.
BLOC III: Les actuacions relacionades amb l'execució i millora dels vestidors del Camp
d'Esports Municipal.

8.- Les actuacions que formen part del BLOC I són:
Anualitat

Títol de l'actuació

2014

Pavimentació i serveis del camí de
Reus.

252.134,83 €

Condicionament
del
Mas
de
l'Abeurador
com
a
centre
d'interpretació paleontològica.

550.000 €

Remodelació
de
la
xarxa
de
clavegueram municipal, des del camí
de Reus fins a la connexió a la Riera
de la Boella.

160.611,65 €

Alineació i accessos de l'aparcament
del Mas de l'Abeurador.

60.000 €

2015

2015

2016

Pressupost
licitació

Subvenció
PAM

Subvenció
PUOSC

Aportació de
l'entitat local

150.000 €

102.134,83 €

269.623,52 €

280.376,48 €

80.000 €

30.000 €

80.611,65 €

30.000 €

D'aquestes actuacions, l'aprovació inicial no ha inclòs la primera de totes elles, la Pavimentació i
serveis del camí de Reus, i de la resta d'actuacions n'ha mantingut les quantitats econòmiques
sol·licitades però n'ha modificat i posposat l'anualitat corresponent a la Remodelació de la xarxa
de clavegueram municipal, des del camí de Reus fins a la connexió a la Riera de la Boella.
9.- L'al·legació per tant, respecte de les actuacions que l'Ajuntament anomena BLOC I, va en el
sentit d'entendre que aquest conjunt de quatre obres estan encaminades al compliment de
l'objectiu municipal d'obertura i posada en servei del Mas de l'Abeurador com a Centre
d'Interpretació Paleontològica, i per això s'havien programat les actuacions amb aquesta
cronologia. L'objectiu municipal es plasma en la recent aprovació del document: “Pla director de
gestió del jaciment arqueològic de la Boella”, signat conjuntament amb l'Institut de Paleoecologia i
Evolució Social (IPHES), liderat pel Dr. Eudald Carbonell. En aquest document, l'Ajuntament i
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l'IPHES han pres una sèrie de compromisos conjunts per tal de desenvolupar els diferents
projectes que permetin la posada en servei del Mas de l'Abeurador com a centre neuràlgic del
projecte museogràfic entorn al jaciment arqueològic de la Riera de la Boella. La no execució
d'alguna de les fases pot fer trontollar la possibilitat d'obertura del Centre en les dades previstes i
minvar les possibilitats d'èxit de l'execució del “Pla director de gestió del jaciment arqueològic de la
Boella”.
En primer lloc s'hauria d'executar la renovació del carrer Camí de Reus, que dóna accés al centre,
durant aquest 2014, any en què paral·lelament s'ha de redactar el projecte de l'actuació de
Condicionament del Mas que s'executarà al 2015.
Igualment l'any 2015 s'hauria d'executar el projecte de portada del clavegueram municipal des
d'aquest Camí de Reus fins a la riera de la Boella, en tant que les actuacions de renovació urbana
anteriors, del Camí de Reus i el carrer de la Font, han renovat les conduccions de la claveguera, i
la existent en el tram a renovar no podrà suportar les noves aportacions d'aigües pluvials, fet que
pot provocar episodis d'inundacions just davant del Mas de l'Abeurador. És per això que aquest
projecte que l'aprovació inicial ha previst al 2017 s'hauria de mantenir en el 2015.
10.- Síntesi de l'al·legació del BLOC I:
Títol de l'actuació

Pressupost licitació

Al·legació

Pavimentació i serveis del camí de Reus.

252.134,83 €

Que sigui inclosa en l'anualitat del 2014 i que es
subvencioni la quantitat total sol·licitada

Remodelació de la xarxa de clavegueram
municipal, des del camí de Reus fins a la
connexió a la Riera de la Boella.

160.611,65 €

Que sigui inclosa en l'anualitat del 2015.

11.- Les actuacions que formen part del BLOC II són:
Anualitat

Títol de l'actuació

2013

Pavimentació i serveis del carrer de les
Garrigues, al tram comprès entre els
carrers Raval i Escultor Martorell.

2014
2015

Pavimentació i serveis del carrer Verge
de les Neus, al tram comprès entre el
carrer Raval i el carrer Comte de Llar.
Pavimentació i serveis del carrer Sant
Isidre, al tram comprès entre la rambla
15 Abril i el carrer Raval.

Pressupost
licitació

Subvenció
PAM

Subvenció
PUOSC

Aportació de
l'entitat local

58.214,73 €

29.100 €

29.114,73 €

96.855,84 €

48.500 €

48.355,84 €

44.779,55 €

24.400 €

20.379,55 €

D'aquestes actuacions, l'aprovació inicial no ha inclòs ni la primera de totes elles, la Pavimentació i
serveis del carrer de les Garrigues, ni tampoc la última, corresponent a la Pavimentació i serveis
del carrer Sant Isidre, al tram comprès entre la rambla 15 Abril i el carrer Raval. Pel que fa a
l'actuació del carrer Verge de les Neus, l'aprovació inicial l'ha endarrerit un any en la programació
prevista.
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12.- L'al·legació per tant, respecte de les actuacions que l'Ajuntament anomena BLOC II, va en el
sentit d'entendre que aquest conjunt de tres obres són molt necessàries per la millora de les
condicions urbanes dels carrers que les conformen. Són també necessàries per la millora dels
serveis i de les instal·lacions, i per tant la no execució de les mateixes pot provocar
l'empitjorament de la qualitat de vida dels usuaris i persones que viuen i utilitzen els esmentats
espais públics.
13.- Síntesi de l'al·legació del BLOC II:
Títol de l'actuació

Pressupost licitació

Al·legació

Pavimentació i serveis del carrer de les
Garrigues, al tram comprès entre els
carrers Raval i Escultor Martorell.

58.214,73 €

Que sigui inclosa en l'anualitat del 2014 i que
es subvencioni la quantitat total sol·licitada.

Pavimentació i serveis del carrer Verge de
les Neus, al tram comprès entre el carrer
Raval i el carrer Comte de Llar.

Sense al·legació.
96.855,84 €

Pavimentació i serveis del carrer Sant
Isidre, al tram comprès entre la rambla 15
Abril i el carrer Raval.

44.779,55 €

Que sigui inclosa en l'anualitat del 2015 i que
es subvencioni la quantitat total sol·licitada.

14.- Les actuacions que formen part del BLOC III són:
Anualitat

Títol de l'actuació

Pressupost
licitació

2013

Vestidors camp d'esports. Acabats
interiors i instal·lacions

200.000 €

2016

Vestidors camp d'esports municipal.

250.000 €

Subvenció
PAM

70.000 €

Subvenció
PUOSC

Aportació de
l'entitat local

100.000 €

100.000 €

68.000 €

112.000 €

D'aquestes actuacions, l'aprovació inicial ha inclòs les dues actuacions previstes. A la primera
d'elles ha disminuït la quantitat de subvenció respecte de la sol·licitada i ha endarrerit l'anualitat
d'execució del mateix fins al 2015, fet que provocarà el retard en la posada en servei i en
funcionament del vestidor i alhora implica tenir un edifici, a mig construir, al bell mig del poble,
durant un any, fet que pot provocar actes de vandalisme i situacions incòmodes per als usuaris del
camp d'esports municipal.
15.- Síntesi de l'al·legació del BLOC III:
Títol de l'actuació

Pressupost licitació

Al·legació

Vestidors camp d'esports. Acabats interiors
i instal·lacions

200.000 €

Que sigui inclosa en l'anualitat del 2014 i que
es subvencioni la quantitat total sol·licitada.

Vestidors camp d'esports municipal.

250.000 €

Sense al·legació
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En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Assumir l'informe emès per l'arquitecte municipal, el qual ha estat transcrit a la part
expositiva del present acord, formulant les al·legacions que s'hi contenen, en relació a l'acord de la
Comissió de Cooperació Local de Catalunya, de data 19 de desembre de 2013, d'aprovació inicial
del PUOSC per al període 2013-2017.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de l'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la
Diputació de Tarragona, als efectes corresponents.
3.5.- Conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
informació de la Generalitat de Catalunya per al compartiment de l'ús d'infraestructures de
telecomunicacions.- 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:
Vist que una de les funcions del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya (en endavant, CTTI) és gestionar, d'una manera directa o per mitjà de les
societats que constitueixi amb aquesta finalitat, la prestació dels serveis i els sistemes de
telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya i executar el desenvolupament, la implantació,
l'explotació i la comercialització d'altres serveis i sistemes de telecomunicacions.
Atès que el CTTI utilitza per a la seva finalitat principalment una xarxa troncal de fibra òptica (en
endavant, la Xarxa) amb l'objectiu de donar cobertura a tot el territori de Catalunya i explotar-la,
directa o indirectament per mitjà de tercers.
Vist que el municipi de la Canonja és un punt rellevant de la Xarxa, ja que s'hi ubiquen diverses
seus de la Generalitat de Catalunya que s'han de connectar a través d'un recorregut urbà pel
poble.
Atès que el CTTI vol desplegar la Xarxa en el municipi de la Canonja amb l'objectiu de connectar
les seus corporatives de la Generalitat, que l'Ajuntament disposa d'una sèrie de canalitzacions
repartides pel municipi que es poden destinar a la realització d'operacions d'estesa de xarxes de
telecomunicacions i que el CTTI pot utilitzar per implementar els seus projectes de desplegament.
Atès que per part de l'Ajuntament i del CTTI s'ha valorat molt positivament la col·laboració en el
compartiment de l'ús de les infraestructures de telecomunicacions d'ambdues administracions, per
tal de posar-les en valor i optimitzar el seu ús en la implementació dels projectes de
telecomunicacions respectius.
Vist l'esborrany del conveni a signar entre aquest Ajuntament i el CTTI, regulador del
compartiment de l'ús d'infraestructures de telecomunicacions.
D'acord amb el que s'exposa, es considera convenient establir el marc de col·laboració entre
l'Ajuntament de la Canonja i el CTTI mitjançant la subscripció del corresponent conveni regulador.
A la vista de tot el que s'exposa, el Ple adopta el següent acord:
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Primer.- Aprovar l'esborrany del conveni a signar entre aquest Ajuntament i el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, regulador de la
col·laboració entre ambdues entitats, del compartiment de l'ús d'infraestructures de
telecomunicacions, en els termes que figuren a l'expedient.
Segon.- Facultar l'alcaldia per a signar l'esmentat conveni, en representació de l'Ajuntament de la
Canonja.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents.
4.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, HISENDA I COMUNICACIÓ SOCIAL.4.1.- 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 21 de gener 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
desembre, de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials.
5.- ENSENYAMENT...............................................
6.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL...............................................

7.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ..............................................
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8.- ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.8.1.- Creació del banc del temps de la Canonja i règim de funcionament.- Exposada per part
de la regidora d'Acció Social i Ciutadania, la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda el següent:
És voluntat d‟aquesta Corporació la creació d'un servei municipal, anomenat Banc del Temps, que
faciliti l'intercanvi de serveis i la prestació d'ajuda mútua entre persones, fomentant la participació
social i la interacció entre diferents col·lectius, cultura i generacions, creant xarxes de cooperació i
ajuda mútua, en la qual no existeixi mediació monetària.
Per portar a terme aquesta comesa, es fa necessària la creació d'una xarxa d'intercanvi de serveis
i habilitats entre persones residents en el municipi, i amb la qual es podrà promoure les relacions i
la igualtat entre elles, per tal de donar, rebre i compartir habilitats, coneixements i serveis puntuals.
Aquesta xarxa d'intercanvi és el Banc del Temps, sent la unitat d'intercanvi entre els usuaris/àries
l'hora, amb independència del tipus de servei que s'intercanviï.
Per al correcte funcionament del dit Banc del Temps és adient l'aprovació del corresponent
reglament regulador, el qual figura a l‟expedient en tràmit.
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 del reglament.
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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la creació del servei municipal Banc del Temps del municipi de la Canonja.
Segon.- Aprovar provisionalment el reglament del Banc del Temps del municipi de la Canonja.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del reglament 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, el reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Cinquè.- Aprovat definitivament el reglament, es trametrà el text íntegre d'aquest a l'Administració
de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el
taulell d'edictes de la casa consistorial. Alhora s'anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la referència al Butlletí Oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament aquest.
9.- GOVERNACIÓ.-
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9.1.- Calendari laboral de festes locals per a l'any 2014.- Exposada per part del regidor de
Governació, la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat
dels assistents, acorda el següent:
Vist que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 26 de setembre de
2013, va adoptar l'acord de designar com a festes locals de la Canonja pel proper any 2014, els
dies 20 de gener i 15 d'abril, sol·licitant al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya la seva inclusió en el calendari de festes locals de Catalunya pel proper any 2014.
Vista l'Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6527, de 23 de desembre de 2013, per la qual es fixa el calendari laboral de
festes de caràcter local per a l'any 2014 a la Comunitat Autonòma de Catalunya, en la que s'inclou
la Canonja amb les dates anteriorment citades.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Quedar-ne assabentats de l'Ordre del conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya de data 16 de desembre de 2013, en els termes que s'indiquen a la part exposititiva del
present acord.
10.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA............................................................
11.- JOVENTUT...........................................................
12.- MOCIONS.12.1.- Moció dels grups municipals del PSC, CiU i PP relativa a la distribució del Fons de
Cooperació Local de Catalunya, exercici 2013.- Vista i debatuda la proposta presentada pels
grups municipals PSC, CiU i PP, i sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat amb 13 vots a favor
(9 PSC, 3 CiU i 1 PP), amb el text que a continuació es transcriu:
El passat 27 de desembre de 2013, va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
la resolució de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals,
GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en
els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya (en
endavant, FCLC), any 2013, amb nous criteris que no han estat debatuts, ni consensuats amb els
ajuntaments.
Aquesta disposició realitza la distribució d‟un import de 37.570.998,94 euros en concepte de
participació en els ingressos de la Generalitat entre els municipis de Catalunya, tram de lliure
disposició, a càrrec del pressupost de 2014 i no respecta els principis de suficiència financera del
món local i desgasta la confiança mútua que ha d‟existir entre els ajuntaments i el govern de la
Generalitat.
Per a la realització d‟aquesta distribució la resolució ha considerat l‟increment que ha representat,
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per a la majoria d‟ajuntaments de Catalunya, la Participació en els Ingressos de l‟Estat (PIE)
durant aquest exercici 2013 i en relació amb la PIE del 2012.
En aquest sentit, amb caràcter general, els ajuntaments rebran la diferència entre l‟import del
FCLC atorgat el 2012 i l‟esmentat increment de la PIE. Si no hi ha hagut increment, rebran la
totalitat del FCLC atorgat el 2012. Així mateix, els municipis en els quals l‟increment en concepte
de PIE superi l‟import del FCLC de 2012, no percebran cap import en concepte de FCLC per a
l‟any 2013.
Com a conseqüència de l‟aplicació d‟aquest criteri de distribució, el nostre municipi, conjuntament
amb altres 107 més de Catalunya, que representen el 70% de la població total, no percebrà cap
import procedent del Fons de Cooperació Local de Catalunya any 2013.
De l‟anàlisi de la resolució es desprèn amb claredat que no s‟ajusta a l‟ordenament jurídic vigent i
que incorre en vicis de nul·litat de ple dret i d‟anul·labilitat en la mesura que:
-Ha estat dictada en infracció del principi de reserva de Llei del Parlament de Catalunya, establert
en aquesta matèria per l‟article 219.1 de l'Estatut d‟Autonomia de Catalunya.
-Ha estat dictada per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria, en la mesura que
la dotació del Fons de cooperació i la determinació dels criteris de distribució entre els governs
locals, correspon al Parlament de Catalunya.
-Vulnera la normativa sobre compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos futurs,
regulada per l‟article 21 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2012, prorrogada per a l‟any 2013; i els articles 36 i 38.1 del Reial Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
-Utilitza un criteri de distribució mancat de fonament legal i que:
1. És contrari a l‟article 219.4 de l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya i a l‟article 51 de la Llei
1/2012, de pressuposts de la Generalitat de Catalunya de 2012, prorrogada per Decrets de la
Generalitat de Catalunya.
2. Atorga, arbitràriament, caràcter definitiu als resultats econòmics de les bestretes corresponents
als exercicis 2012 i 2013, de la Participació en els Ingressos de l‟Estat (PIE); quan és prou sabut
que les esmentades bestretes no predeterminen en cap sentit les quantitats que finalment rebrà
cada entitat local pel concepte de Participació en els Ingressos de l‟Estat, ja que es troba subjecte
a la determinació de la liquidació definitiva.
Concretament, a l‟exercici 2013, s„ha produït un increment molt important en les quanties de les
bestretes (al voltant d‟un 16% de mitjana) com a conseqüència d‟una estimació molt optimista de
la recaptació de l‟Estat corresponent a dit exercici. A la vista de les dades disponibles de la
recaptació real dels ingressos de l‟Estat a novembre 2013, es constata que és substancialment
inferior a la previsió realitzada. Per aquest motiu, és altament probable que l‟import de la liquidació
definitiva de l‟exercici 2013 sigui negativa, incidint especialment en els Ajuntaments que han rebut
bestretes superiors que es veuran doblement perjudicats, hauran de tornar aquest increment
transitori de finançament i alhora no tindran cap ingrés pel Fons de Cooperació Local de
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Catalunya.
A més, aquest criteri no atén ni a la capacitat fiscal, ni a la necessitat de despesa dels municipis,
circumstància que es fa evident si es considera que com a conseqüència de l‟aplicació d‟aquesta
resolució, 108 municipis, entre els quals es troba el de la Canonja, no rebran cap aportació
econòmica, la qual cosa constitueix un perjudici econòmic efectiu als interessos de la nostra
població i un clar atemptat als principis de objectivitat, equitat i no discriminació.
Per tots els motius exposats, el Ple de l‟Ajuntament adopta el següent acord:
Primer.- Requerir la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions
Institucionals perquè declari la nul·litat de la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de
distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat
integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2013, i deixi sense efecte la totalitat
de les seves disposicions.
Segon.- Requerir el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar una nova distribució del
Fons de Cooperació Local de Catalunya, d‟acord amb els criteris continguts a l‟article 51 de la Llei
1/2012 de 22 de febrer, i amb respecte a la resta de disposicions de l‟ordenament jurídic vigent.
Tercer.- Notificar el present acord al president de la Generalitat, a la vicepresidenta del Govern de
la Generalitat i consellera de Governació i Relacions Institucionals, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l‟Associació Catalana de Municipis, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
12.2.- Moció dels grups municipals del PSC, CiU i PP relativa a la seguretat en les
explotacions agràries i ramaderes i al món rural afectades per l'onada de robatoris i actes
vandàlics.- Vista i debatuda la proposta presentada pels grups municipals PSC, CiU i PP, i
sotmesa a votació, s'aprova per unanimitat amb 13 vots a favor (9 PSC, 3 CiU i 1 PP), amb el text
que a continuació es transcriu:
Des de fa anys, la seguretat a les explotacions agràries i ramaderes i, per extensió a les zones
rurals de Catalunya, resta fortament qüestionada pels constants robatoris i agressions que
pateixen les persones que hi viuen i treballen. Aquest fet ha generat un veritable estat
d'inseguretat entre els seus habitants que pot derivar cap a un problema de caràcter social arreu
del territori.
Per això, es fa del tot necessari un projecte de seguretat íntegra que combini diverses mesures
dissuasives per posar fre a l'actuació dels delinqüents i poder-ne evitar la seva reincidència, com
ara, la confiscació dels vehicles que s'han utilitzat per delinquir.
Cal que tots els grups polítics que formen part de l'arc parlamentari del Congrés dels Diputats de
l'Estat facin propostes a la reforma del codi penal, i que recullin l'enduriment de les penes per
robatoris i actes vandàlics a les zones agràries i rurals.
Cal que s'incrementin les dotacions policials de Mossos d'Esquadra a les zones rurals i agràries.
Cal que es reforcin els controls per part dels Mossos d'Esquadra a les ferrovelleries, als mercats
de segona mà i als mercats ambulants, i s'exigeixi als ferrovellers i als paradistes la traçabilitat
dels productes o les produccions que posen a la venda, per evitar la compra venda del gènere
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robat.
Cal que el sistema per emetre les denúncies sigui el més àgil possible per evitar més inseguretat a
les persones que han estat víctimes de robatoris o actes vandàlics.
Cal que s'estableixi una coordinació efectiva entre les comissaries, entre Mossos d'Esquadra i les
comissaries de la Guàrdia Urbana, on n'hi hagi, que puguin agilitar els processos d'identificació
dels delinqüents.
Per tots els motius exposats, el Ple de l‟Ajuntament adopta els següents acords:
Primer.- Instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per tal que, en la propera reforma
del codi penal, s'inclogui l'enduriment de les penes en robatoris de productes agraris o mitjans de
producció i, molt especialment, en els casos de delinqüents reincidents.
Segon.- Instar al Govern de l'Estat per tal que estableixi un sistema de traçabilitat de tots els
productes que hi ha als mercats i les ferrovelleries per fer possible la vigilància i dissuasió en la
revenda dels productes agraris o mitjans de producció robats.
Tercer.- Instar al Departament d'Interior per tal que:
1. S'augmenti la vigilància dels Mossos d'Esquadra arreu de les zones agràries i rurals del Camp
de Tarragona i s'agilitin els processos en la tramitació de les denúncies.
2. Que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que coordini les forces de seguretat per
identificar els delinqüents i agilitar la seva detenció quan hagin delinquit.
Quart.- Donar trasllat del present acord a:
1. Congreso de los Diputados. Excm. Sr. presidente, Don Jesús Posada. C/ Floridablanca, s/n.
28071 Madrid (España).
2. Ministerio de Justicia. Excm. Sr. ministro, Don Alberto Ruíz-Gallardón Jiménez. C/ San
Bernardo, 45. 28071 Madrid (España).
3. Departament d'Interior. Hble. Sr. conseller, Don Ramon Espadaler i Parcerisas. Carrer de la
Diputació, 355. 08009 Barcelona.
4. Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Casa de l'Agricultura. Carrer
Ulldecona, 21-31. 08038 Barcelona.
13.- PRECS I PREGUNTES.13.1.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal del Partit Popular.
La Sra. Mª Encarnación Quílez, dóna lectura a les preguntes que el seu Grup municipal, Partit
Popular, presenta al Ple:
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1.- Parques infantiles:
Sé que se está realizando un esfuerzo por dotar a nuestro pueblo de parques infantiles y que
estos se encuentren en buen estado pero en este apartado presento los siguientes RUEGOS:
Es importante que en el parque infantil situado en la Avda. Carrasco i Formiguera, se preste una
mayor atención y cuidado en cuanto a la prohibición de fumar, al consumo de otras sustancias
tóxicas, y a la entrada de perros.
También es necesario que en el parque infantil del cuadrado, situado al lado del Polideportivo, se
eleve la valla situada entre los campos de fútbol y baloncesto para que pueda llegar a tener como
mínimo la misma altura que las vallas que delimitan estos campos en su perímetro.
Por otra parte, en la zona infantil, en la que ya se ha colocado una parte acolchada en la base del
tobogán, debería cambiarse la actual zona terrosa por arena más fina o bien agrandar el sistema
acolchado pues resulta pequeño.
Finalmente, pido que también se tenga especial cuidado en la limpieza de la acera del Colegio o
se garantice que los dueños de los perros que pasean por esta acera recojan las necesidades de
estos. No hay día en el que niños y padres se vean afectados a la hora de más afluencia (entrada
y salida del colegio) por este problema.
L’alcalde respon que li produeix dolor tornar a parlar de coses que difícilment es poden rebatre. Tot
i tenir a la Guàrdia Municipal, els problemes que comenta encara no s’han solucionat.
La Sra. Mª Encarnación Quílez pregunta si existeixen denúncies en relació als gossos.
L’alcalde respon que sí, i que estan pendents de tramitació per part de la secretaria, a través del
programa que es va adquirir l’any passat.
Fent referència a la zona infantil, l’alcalde comenta que no es partidari de posar una zona tova,
sinó de posar sorra fina.
En relació a la vorera del col·legi, manifesta que es canviarà quan s’acabi el curs, concretament el
tram fins la parada de l’autobús.
2.- Velocidad de tránsito:
Necesitamos especial vigilancia en la Rambla de les Garrigues, esquina a la Avda. del Collblanc,
donde algunos coches que vienen por la Rambla, al torcer en dirección a la Avda., 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. Solicito que
plantee hacer un estudio de estas zonas para colocar zonas levantadas (reductores de velocidad)
que provoquen la disminución de velocidad de los coches.
L’alcalde respon que no està d’acord en posar a la Canonja una cosa semblant al que hi ha a
Altafulla. Comenta que sempre hi han peticions, i a moltes zones, però que si en féssim cas, el
poble estaria ple de zones aixecades.
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També explica que una cosa és la velocitat real dels cotxes i una altre la que pot semblar a simple
vista. Es va fer una prova amb radar i realment no hi havia excessos greus de velocitat. Sí que
s’han posat algunes multes.
D’altra banda, considera que un sistema efectiu per controlar la velocitat pot ser permetre
l’aparcament a les dues bandes dels carrers, que és el que es pretén fer al carrer Marina.
Baixant del Topromi s’hauria de fer algun davant de l’institut.
El problema que ens podem trobar és el soroll que provoquen aquests passos elevats. Per
exemple, al carrer Marina alguns veïns van demanar que es posessin i després volien que es
traguessin pel soroll que fan.
3.- Servicio de limpieza:
Los vecinos de la zona centro de La Canonja, al norte de la Rambla de les Garrigues, se quejan
de la hora a la que se realiza el servicio de limpieza de las calles, a las seis de la mañana. Es una
hora intempestiva por lo cual muchos de los residentes de la zona se despiertan por el ruido y
alegan no poder dormir en condiciones. Sería importante retrasar la realización de este servicio de
limpieza a horas posteriores.
L’alcalde respon que actualment ja es fa una mica més tard i mitjançant una bufadora.
4.- Vigilancia nocturna:
Por los robos que están ocurriendo en estas últimas semanas de madrugada, solicito que se me
informe sobre las actuaciones que se están llevando a cabo y pregunto si se está ejecutando la
vigilancia nocturna por parte de la Policía Municipal de La Canonja.
L’alcalde respon que es fa quatre dies a la setmana de dijous a diumenge, complementant-se amb
els Mossos d’Esquadra.
Últimament s’han produït diversos robatoris. Alguns s’han pogut resoldre. A l’institut, qui va robar
tenia les claus i coneixia les instal·lacions.
En qualsevol cas, faltaria contractar un guàrdia o dos més per poder cobrir totes les nits.
La Sra. Mª Encarnación Quílez comenta que és necessari que la gent estigui tranquil·la i que no
s‟han d‟estalviar recursos.
L’alcalde comenta que s’ha donar sortida a tot, esports, cultura, seguretat... a la Pobla de Mafumet
han tingut únicament quatre guàrdies durant molts anys, Alcover té també menys que nosaltres.
Un cop creat el cos, s’ha d’anar creixent poc a poc.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, cinquanta-cinc minuts, d'ordre del
Sr. Alcalde, s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari actal. en dono fe.
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