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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 31
DE JULIOL DE 2014.
A la Canonja, essent les vint hores del dia 31 de juliol de
2014, es reuneixen els senyors membres de la Corporació,
que a la vora se citen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària,
d'acord amb l'Ordre del Dia establert. La regidora Francisca
Márquez Sola s'incorpora a la sessió a les 20.30 hores.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent
al Ple ordinari celebrat en data 29 de maig 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. 6647, de 19 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició.



Núm. 6660, de 19 de juliol de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva del projecte de pavimentació i serveis del camí Vell de Reus.



Núm. 6672, de 25 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva del projecte d'adequació de la plaça de l'Església de Sant Sebastià.



Núm. 6674, de 29 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
publicació al BOPT de l'aprovació definitiva i el text íntegre de les bases reguladores de la
concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de llibres i material escolar per als estudis
d'Educació Infantil (EI), Educació Primària (EP), Educació Secundària Obligatòria (ESO) i
Batxillerat.



Núm. 6675, de 30 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva del projecte de conservació i restauració de les façanes del Castell de
Masricart i pavimentació de la plaça.

Butlletí oficial de la província.

Núm. 126, de 2 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial i exposició pública del projecte de conservació i restauració de les façanes del
Castell de Masricart i pavimentació de la plaça.
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Núm. 127, de 3 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial i exposició pública del projecte de d'adequació de la plaça de l'Església de Sant
Sebastià de la Canonja.



Núm. 131, de 7 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la delegació
específica per al casament del dia 14 de juny de 2014, de la parella formada pel Sr. David
Gispert Martínez i la Sra. Laura Garcia Segura, al regidor de la corporació Sr. Francisco M.
Roca Gutiérrez.



Núm. 135, de 12 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic el text
íntegre de l'Ordenança reguladora de la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició al terme municipal de la Canonja.



Núm. 135, de 12 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial de l'expedient núm. 3/14 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor de
l'Ajuntament de la Canonja.



Núm. 135, de 12 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fan públics els preus
públics de la paella i l'escudella populars.



Núm. 137, de 14 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la circulació.



Núm. 137, de 14 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb terrasses i
similars.



Núm. 138, de 16 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts individuals per a
l'adquisició de llibres i material escolar per als estudis d'Educació Infantil (EI), Educació
Primària (EP), Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.



Núm. 139, de 17 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva del projecte d'obres d'ampliació del carrer H del PP16, des del límit de l'àmbit del
PPU 45a fins al carrer Rec de Bardina.



Núm. 139, de 17 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
rectificació i aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'expedient
d'expropiació de la porció de terreny afectada pel projecte d'obres d'ampliació del carrer H
del PP16, i de les dues porcions de terreny afectades pel projecte de pavimentació i
serveis del vial de connexió del PP16 amb els vials exteriors al nord del PP16.



Núm. 139, de 17 de juny de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual se sotmet a informació
pública l'expedient per l'autorització d'usos provisionals per a dur a terme l'activitat per la
fabricació i envasat d'additius d'alimentació animal presentada per Lidervet, SL.



Núm. 148, de 28 de juny de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
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notificació de la revocació de la llicència de gual de la placa núm. 800 situada al carrer
Escultor Martorell, 22 B, local 4, titular de la mercantil Obra Civil Hermanos Tudela SL.


Núm. 148, de 28 de juny de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
notificació als Srs. Manuel Navarrete Herrera i Cándida Cobacho Romero de la citació per
tal que compareguin a les dependències municipals per tal de notificar-los la liquidació
corresponent al cost de l'execució subsidiària pels treballs d'arranjament de la façana de
l'edifici situat al c/ Nou, núm. 4.



Núm. 161, de 14 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva del projecte de pavimentació i serveis del carrer camí de Reus.



Núm. 161, de 14 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
sol·licitud del Sr. Antonio Peñuela Villar de llicència ambiental de taller de reparació de
vehicles amb cabina de pintura, al carrer Compte de Llar, núm. 3.



Núm. 161, de 14 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva de l'expedient núm. 3/14 de modificació de crèdits.



Núm. 167, de 21 de juliol de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva i el text íntegre de les bases reguladores de la concessió d'ajuts individuals per a
l'adquisició de llibres i material escolar per als estudis d'Educació Infantil (EI), Educació
Primària (EP), Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.



Núm. 173, de 28 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva del projecte d'adequació de la plaça de l'Església de Sant Sebastià.



Núm. 173, de 28 de juliol de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
notificació al Sr. Georgi Petrov Petranov, de la manca de documentació, en relació a la
sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística per a l'activitat de taller de mecànica a la
Ctra. de València, km. 2491.



Núm. 173, de 28 de juliol de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
notificació al Sr. Felipe Marcel Araya, de la declaració de caducitat de la inscripció en el
Padró d'habitants.



Núm. 176, de 31 de juliol de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva del projecte de conservació i restauració de les façanes del Castell de Masricart i
pavimentació de la plaça.

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 juliol 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.- Suport a la candidatura de l'ONG Unitat Canina de Rescat i Salvament K9 de Creixell.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:
El Ple de l'Ajuntament de Creixell, en sessió ordinària celebrada en data 19 de juny de 2014, va
acordar sol·licitar als ajuntaments de la comarca del Tarragonès el seu suport a la candidatura de
l'ONG Unitat Canina de Rescat i Salvament K9 de Creixell per tal que rebi la distinció de mèrit de
serveis distingits que atorga el Consell Comarcal del Tarragonès.
Aquesta distinció es concedeix amb l'objectiu d'honorar persones o entitats en mèrits a la labor
realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d'un municipi del
Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.
L'ONG ha desenvolupat en els darrers anys una tasca humanitària molt important a casa nostra,
però també a l'estranger. La recerca de persones desaparegudes o de víctimes de catàstrofes
naturals amb l'ajut de gossos ensinistrats els ha portat a desplaçar-se a milers de quilòmetres de
casa seva. Les seves intervencions de rescat i recerca en terratrèmols, inundacions o d'altres
desastres naturals els han portat a llocs tant llunyans com el Pakistan, Indonèsia, Filipines, el
Perú, el Brasil, Haití, el Marroc o Algèria. En tots aquests llargs desplaçaments els ha mogut
sempre la ferma voluntat d'ajudar els altres i han rebut sovint les felicitacions dels governants dels
països a on han anat.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Donar suport a la candidatura de l'ONG Unitat Canina de Rescat i Salvament K9 de
Creixell per tal que rebi la concessió de la distinció de mèrit de serveis distingits que atorga el
Consell Comarcal del Tarragonès.
Segon.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Creixell, a l'ONG Unitat Canina de Rescat i
Salvament K9 de Creixell i al Consell Comarcal del Tarragonès, pel seu coneixement i efectes
corresponents.
3.3.- Reconeixement de la tasca i els mèrits del Sr. Àlvar Calvet i suport a la seva
candidatura al premi Tarragonès de creació Lucius Anneus Florus 2014.- A la vista de la
proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat
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dels assistents, adopta el següent acord:
El Consell Comarcal del Tarragonès, anualment, atorga els premis Tarragonès de creació Lucius
Anneus Florus i de difusió Eutyches per a la promoció d'aspectes culturals, mediambientals o
patrimonials de la comarca.
L'objectiu és reconèixer, valorar i premiar la tasca realitzada des d'aquelles entitats o per aquelles
persones que, per la seva dedicació i capacitat, han contribuït a la creació, el foment i la difusió
d'aspectes relacionats amb els àmbits esmentats.
La convocatòria també s'obre per als ajuntaments perquè disposin d'un mitjà per oferir un
reconeixement a aquelles persones o entitats que considerin que en són mereixedors.
El professor i pintor Sr. Àlvar Calvet té l'estudi-taller instal·lat al municipi de Creixell i exerceix la
docència des de la direcció de la secció de pintura de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de
Tarragona.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Catllar, en la seva sessió ordinària celebrada en
data 29 de maig de 2014, va acordar proposar la candidatura del Sr. Álvar Calvet al premi
Tarragonès de creació Lucius Anneus Florus 2014, reconeixent la seva tasca i mèrits en l'àmbit de
la docència, la pedagogia i, especialment, de les arts plàstiques.
Alhora, sol·licita a l'Ajuntament de la Canonja per tal que doni el seu suport a aquesta candidatura.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Donar suport a la candidatura, del professor i pintor Àlvar Calvet, als premis Tarragonès
de creació Lucius Anneus Florus 2014, que atorga anualment el Consell Comarcal del Tarragonès.
Segon.- Notificar el present acord a l'Ajuntament del Catllar, al Sr. Àlvar Calvet, a l'Escola d'Art i
Disseny de la Diputació de Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès, pel seu coneixement i
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 15 de juliol 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, relatiu al segon trimestre de 2014.
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En conseqüència, el Ple acorda:
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, relatiu al segon
trimestre de 2014.
4.2.- Obligació de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, segon trimestre de 2014.- A la vista de la proposta
que realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat dels assistents, adopta el següent acord:
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 21 de juliol 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 segon 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 segon trimestre de 2014.
4.3.- Aprovació de la modificació de crèdits número 5 del pressupost municipal vigent.- A la
vista de la proposta que realitza el regidor d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el
Ple, per unanimitat, adopta el següent acord:
Vistos els informes emesos pel secretari interventor accidental, relatius al tràmit procedimental de
la modificació de crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari, els quals consten a
l'expedient, i tenint en compte els advertiments que s'hi contenen.
En conseqüència, el Ple, de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.e de la Llei 7/85, de 2
d’abril, acorda:
Primer.-Aprovar inicialment l’expedient núm. 5/2014 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost, d’acord amb el següent resum:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
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Aplicació
pressupostària
920.22703
920.22709
TOTAL

Denominació
Estudis i treballs tècnics especials i determinats
Contracte prestació serveis gestió tributària i municipal.

import
25.000,00
5.000,00
30.000,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
166.22612
338.22609
342.21000
342.21200
342.22608
342.61800
920.22718
TOTAL

Denominació
Pla Local Joventut
Festes populars
Conservació i manteniment instal·lacions camp futbol
Conservació i manteniment Poliesportiu
Despeses diverses funcionament esports
Projecte acabats interiors soterrani vestidors Camp futbol
Contractes empreses serveis informàtics

Import
15.000,00
10.000,00
3.000,00
5.200,00
3.000,00
22.000,00
6.200,00
64.400,00

RESUM
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÈDIT
TOTAL

30.000,00
64.400,00
94.400,00

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
163.46500
231.22711
338.20802
171.21002
171.21001
171.21000
171.62200
Total

Denominació

import

Conveni Consell Comarcal neteja viària i deixalleria
Contracte empreses serveis monitoratge àrea social
Renting mobiliari actes festius
Manteniment Riera Boella
Conservació i manteniment Mur Verd
Conservació parcs i jardins
Projecte deixalleria municipal

25.200,00
8.200,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
14.000,00
22.000,00
94.400,00

RESUM:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
TOTAL

94.400,00
0,00
94.400,00

Segon- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2014.
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Tercer- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Quart- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat.
4.4.- Distribució del tram supramunicipal corresponent al Fons de Cooperació Local, any
2014.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda el següent:
Per Resolució GRI/1178/2014 del Departament de Governació i Relacions Institucionals, publicada
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6634, de data 30 de maig de 2014, ha estat
aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la
Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014.
Per la dita resolució, es dota a l'Ajuntament de la Canonja l'import de 98.257,58 €, en el qual
s'inclou l'import de 4.484,16 €, corresponents al tram per al foment de la prestació supramunicipal
de serveis, que té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions
supramunicipals i que els ajuntaments poden destinar, totalment o en part, a una o diverses
entitats supramunicipals en les quals participin, sempre que aquestes entitats tinguin la
consideració d'ens locals i que constin formalment inscrites en el Registre d'ens locals de
Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Els Ajuntaments, mitjançant acord del Ple, han de distribuir la seva assignació pel tram relatiu a
prestació supramunicipal de serveis entre les entitats supramunicipals.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Acceptar la dotació, per import de 98.257,58 €, que el Departament de Governació i
Relacions Institucionals assigna a l'Ajuntament de la Canonja, mitjançant Resolució
GRI/1178/2014, per la qual s'aprova la distribució als municipis de Catalunya de la participació en
els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014.
Segon.- Acceptar i destinar l'assignació establerta, a favor de l’Ajuntament de la Canonja, en el
Fons de Cooperació Local de Catalunya 2014, destinada al foment de la prestació supramunicipal
de serveis amb un import de 4.484,16 € íntegrament al Consell Comarcal del Tarragonès.
Tercer.- Notificar el present acord a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Publiques i al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, pel seu coneixement i
efectes oportuns, informant-lo que els esmentats recursos s'hauran de destinar a diferents àmbits
de projectes comarcals d'actuació al nostre municipi, com serveis socials, de medi ambient,
foment de l'ocupació, i altres.
5.- ENSENYAMENT.................................

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

6.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.................................
7.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ.7.1.- Concessió d'incentius a empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació
a la Canonja, exercicis 2014 i 2015.- Exposada per part de la regidoria de Promoció Econòmica i
Ocupació la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable
de la totalitat dels assistents, adopta el següent acord:
Vist que aquest Ajuntament té la voluntat d'establir un sistema d'ajuts per tal d'incentivar la creació
de llocs de treball al municipi de la Canonja i afavorir les noves empreses que s'instal·lin en el
municipi.
Vistes les bases redactades per la Secretaria, que estableixen dos tipus d'ajuts:
-Ajuts a la contractació de persones del municipi de la Canonja, consistent en una aportació
econòmica destinada a sufragar, en part, les despeses que es deriven de la contractació de nous
treballadors o, en el seu cas, la pròrroga de contractes i transformació del contracte temporal a fix
que hagin estat contractats durant els anys 2014 i 2015 per l’empresa per tal d'incentivar la creació
de llocs de treball. La duració del contracte ha de ser, com a mínim, de 3 mesos.
-Ajuts als nous emprenedors que afavoreixin la creació i l’establiment de noves empreses al
municipi de la Canonja. L'ajut consistirà en una aportació econòmica destinada a donar suport i
contribuir a l’èxit de les iniciatives empresarials.
Atès que és voluntat d'aquest Ajuntament mantenir els ajuts per aquest concepte durant els
exercicis 2014 i 2015.
Vist que les bases figuren a l'expedient de tràmit i han estat examinades pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació l'activitat
de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del text legal pel que
fa a l'aprovació de les Bases per a l'atorgament de subvencions.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases per a la concessió de subvencions per tal d'incentivar la
creació de llocs de treball al municipi de la Canonja.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, publicant una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el benentès que, de no
produir-se al·legacions, quedaran definitivament aprovades.
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8.- ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.8.1.- Concessió d'ajuts per despeses bàsiques de la llar (taxa recollida d'escombraries),
exercici 2014.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria d'Acció Social i Ciutadania en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda el següent:
Vist que l'any 2011, aquest Ajuntament va crear una línia d'ajuts per a persones jubilades o
pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar.
Aquesta línia d'ajuts es va mantenir també durant l'exercici 2012 i 2013, i és desig d'aquesta
Corporació que es continuïn mantenint pel present exercici 2014.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts, el sostre màxim, forma d'accedir als ajuts, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la Secretaria la redacció
de les corresponents bases, les quals figuren a l'expedient de tràmit, havent-se pogut examinar
pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació a l'activitat
de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del mateix text legal
pel que fa a l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment les bases per a la concessió de subvencions per a persones jubilades
o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar,
exercici 2014.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, publicant una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el benentès que, de no
produir-se al·legacions, quedaran definitivament aprovades.
8.2.- Modificació de la inscripció del Centre Obert de la Canonja en el Registre d'Entitats,
Serveis i Establiments socials de la Generalitat de Catalunya.- Exposada per part de la
regidoria d'Acció Social i Ciutadania la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia,
el Ple, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta el següent acord:
Per resolució de l'Alcaldia de data 27 de gener de 2003 es va sol·licitar al Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, Servei d'Inspecció i Registre, el canvi de
situació del Centre Obert de la Canonja, que passava del c/ Marina, núm. 50, al carrer Bisbe
Miquel Domènec i Veciana, 1-3, baixos, sense que constés a l'expedient que aquest canvi
s'hagués fet efectiu en el Registre d'Entitats.
En data 24 de maig de 2012, a requeriment de la Inspecció, es va traslladar al Departament de
Benestar Social i Família la documentació obrant a l'expedient, sol·licitant novament el canvi de
dades en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments socials.
La Inspecció de Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família, en visita efectuada
el 29 de juny de 2012, amb número d'acta 0170000254 de la mateixa data, va emetre informe
favorable respecte al trasllat del domicili, però va determinar que la capacitat màxima del Centre
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Obert era de 40 places, en no disposar del nombre mínim de serveis higiènics que preveu els
punts 5.2.3 i 5.2.5 de l'annex 2 de l'Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes
d'autorització administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del
Registre d'Entitats, Serveis i Establiments socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener. Així
mateix, la Inspecció de Serveis Socials va informar que el trasllat al nou emplaçament restava
condicionat a disposar d'un accés adaptat al centre i sectoritzar la comunicació al servei higiènic
des de la sala d'activitats.
Atès que en data 9 de gener de 2013, el Departament de Benestar Social i Família, Servei
d'Inspecció i Registre, va resoldre modificar la inscripció del servei Centre Obert en el Llibre de
Registre d'entitats, serveis i establiments socials, amb la condició abans esmentada.
Per resolució de l'Alcaldia de data 9 de maig de 2014 es va assumir l'informe emès per l'arquitecte
municipal de l'Ajuntament de la Canonja, el qual consta a l'expedient, relatiu a les condicions del
Centre Obert, situat al c/ Bisbe Miquel Domènec i Veciana, 1-3, baixos, donant-se trasllat de la dita
resolució al Departament de Benestar Social i Família, Servei d'Inspecció i Registre.
En data 9 de juliol de 2014 va tenir entrada en aquest Ajuntament la resolució del dit Departament,
per la qual s'inscriu definitivament el servei en els Llibres de registre corresponents, quedant
modificada la inscripció registral del servei en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments socials,
d'acord amb les següents dades bàsiques:
Nom: Centre Obert. Ajuntament de la Canonja.
Número de registre: S00623
Domicili: Carrer Bisbe Miquel Domènec i Veciana, 1-3 baixos (43110 La Canonja).
Classificació: Servei de centre obert.
Àmbit Territorial: Municipal.
Població destinatària: Infància i adolescència.
Capacitat diürna: 40
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Quedar-ne assabentats de la inscripció definitiva del Centre Obert de la Canonja en els Llibres de
registre corresponents, quedant modificada la inscripció registral del servei en el Registre
d'Entitats, Serveis i Establiments socials, tal i com s'indica a la part expositiva del present acord.
9.- GOVERNACIÓ.9.1.- Designació de les festes locals de la Canonja pel proper any 2015.- A la vista de la
proposta que realitza la regidoria de Governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
per unanimitat dels assistents, acorda el següent:
Vist que s'inicia ara per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, la preparació de l'Ordre de festes locals a Catalunya per l'any 2015.
Vist que l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local, i han de ser establertes per Ordre del conseller d'Empresa i Ocupació a
proposta dels municipis respectius.
Atès que aquest Ajuntament considera que les festes locals pel proper any 2015, s'han de celebrar
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els dies 20 de gener (Dia de Sant Sebastià) i el dia 15 d'abril (Diada de la municipalitat).
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Designar com a festes locals de la Canonja pel proper any 2015, els dies 20 de gener i 15
d'abril.
Segon.- Traslladar el present acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, pel seu coneixement i per tal que tingui els efectes corresponents.
9.2.- Conveni laboral i l'acord sobre condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament
de Tarragona, aplicables al personal de l'Ajuntament de la Canonja.- Exposada per part de la
regidoria de Governació la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb
el vot favorable de la totalitat dels assistents, acorda:
Aquest Ajuntament, per acord del Ple celebrat en data 26 de març de 1992, va aprovar, entre
d'altres:
1. Aplicar al personal funcionari al servei d'aquesta Entitat, amb efectes de primer de gener
d'enguany, el Conveni regulador de les condicions de treball aplicable al personal funcionari al
servei de l'Ajuntament de Tarragona.
2. Aplicar al personal laboral al servei d'aquesta entitat, no inclòs en el marc d'un pla d'ocupació,
amb els mateixos efectes anteriors, el conveni regulador de les condicions de treball aplicable al
personal laboral al servei de l'Ajuntament de Tarragona.
Així mateix, es va acordar l'equiparació en matèria econòmica i de condicions de treball, al
personal de l'Ajuntament de Tarragona, que s'ha de mantenir en els exercicis posteriors i en tant
no es disposi el contrari.
La Llei 8/2010, de 22 d'abril, de creació del municipi de la Canonja, va ser aprovada pel Parlament
de Catalunya el 15 d'abril de 2010 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5619, del
dia 30 del mateix mes.
La disposició final segona de la Llei determina la seva entrada en vigor en el termini de sis mesos
des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és a dir, el dia 30 d’octubre
de 2010.
El nou Ajuntament es va constituir en data 30 d'octubre de 2010.
L’article 4.1 de la Llei, estableix que la Canonja succeeix universalment en la titularitat dels béns,
els drets i les obligacions de l’entitat municipal descentralitzada en la qual estava constituïda fins a
l’entrada en vigor d’aquesta llei i, així mateix, succeeix parcialment en la titularitat dels béns, els
drets i les obligacions del municipi de Tarragona que li corresponen d’acord amb l’apartat 2.
Així mateix, l'article 5 determina que el personal funcionari i laboral que presta serveis a l’entitat
municipal descentralitzada s’integra a l’Ajuntament de la Canonja, d’acord amb llur condició i
situació i amb els mateixos drets i deures que els corresponen d’acord amb la normativa.
D'acord amb l'abans especificat, i per pròrroga tàcita, resten vigents i aplicables al personal
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funcionari i laboral de l'Ajuntament de la Canonja, els acords en matèria de negociació col·lectiva
de l'Ajuntament de Tarragona, amb la redacció de data 30 d'octubre de 2010.
És voluntat de la corporació i de la representació sindical de l'Ajuntament de la Canonja promoure
la negociació d'un nou conveni col·lectiu, regulador de les condicions laborals del personal
municipal.
Considerant el que disposen els articles 82 i següents del Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
Per resolució de l'Alcaldia de data 23 de juliol de 2014, s'ha procedit a la denúncia del Conveni
laboral i l'Acord sobre les condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de Tarragona, en
tant que són aplicables al personal de l'Ajuntament de la Canonja, pels motius adduïts a la part
expositiva de la dita resolució i s'ha resolt promoure la negociació d'un nou acord regulador de les
condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament.
La dita resolució va estar degudament notificada als representants sindicals, pel seu coneixement i
als efectes que es constitueixi la corresponent mesa de negociació, en el termini establert.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Quedar-ne assabentats i ratificar la resolució de l'alcaldia de data 23 de juliol de 2014, en tots els
seus termes.
10.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA.10.1.- Conveni de col·laboració signat entre l'Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio.A la vista de la proposta que realitza la regidoria de Medi Ambient i Neteja Pública en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda el següent:
Amb motiu de la segregació de la Canonja del terme municipal de Tarragona, per acord del
Consell Plenari de data 2 de novembre de 2010, es van establir els pactes referents a la prestació
transitòria de serveis al nou terme municipal, entre els quals s’inclou el servei de recollida de
residus municipals. D'aquesta manera, diversos serveis derivats dels contractes adjudicats per
l’Ajuntament de Tarragona que en aquell moment incloïen l’àmbit territorial de l'extinta EMD de la
Canonja, es continuen prestant per les mateixes empreses adjudicatàries al terme del nou
municipi, fins a l'extinció contractual del servei. D'acord amb l'abans dit, l'empresa Fomento
Construcciones y Contratas, SA, continua prestant en l'actualitat el servei de recollida i transport
de residus urbans al terme del nou municipi de la Canonja
D'entre les prestacions del contracte esmentat, hi figura la recollida selectiva d'envasos de vidre.
En data 2 d'abril de 2013, es va signar un nou conveni marc de col·laboració entre l'Agència de
residus de Catalunya i la societat Ecovidrio, corresponent al període 2013-2018. Aquest conveni té
per objecte regular els compromisos entre l'Agència de Residus, dels ens locals que s'adhereixin
voluntàriament i Ecovidrio, en el que respecta al funcionament del sistema integrat gestionat per
Ecovidrio a l'àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat de garantir l'acompliment de la Llei
11/1997, de 24 d'abril, d'Envasos i Residus d'Envasos i la resta de normativa en la matèria.
Per resolució del Conseller delegat de Neteja Pública de l'Ajuntament de Tarragona, de data 30 de
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

juliol de 2014, es determina que l'Ajuntament de Tarragona i el de la Canonja, han de fer l'adhesió
al Conveni a signar amb Ecovidrio, de forma separada.
L'objecte del conveni abans esmentat, el qual figura a l'expedient, és regular els compromisos de
l'Agència de Residus, dels Ens Locals que s'adhereixin voluntàriament i Ecovidrio, en el que
respecta al funcionament del sistema integrat gestionat per Ecovidrio a l'àmbit territorial de
Catalunya, amb la finalitat de garantir l'acompliment de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i
residus d'envasos i resta de normativa en matèria.
D’acord al que estableix l’article cinquè, referent als compromisos dels ens locals, del conveni de
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio, de data 2 d’abril de
2014, han de ser els ens locals que s’han d’adherir individualment al Sistema Integrat de Gestió
d’envasos i residus d’envasos de vidre.
És voluntat de l'Ajuntament de la Canonja adherir-se al conveni de col·laboració signat entre
l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecovidrio 2013-2018.
A la vista del disposat a la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos; en concret,
els seus articles 7, 8, 9, 10 i 11, que regulen els sistemes integrals de gestió de residus d'envasos i
envasos usats i al Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de la Canonja al conveni de col·laboració signat entre
l'Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio a través d'un procediment pactat entre les parts,
segons es determina a la part expositiva.
Segon.- Habilitar l'alcalde per a la signatura de la fitxa d'adhesió i l'annex VIII del conveni.
Tercer.- Especificar que la signatura d'aquest conveni no presupossa cap despesa extraordinària
per a l'Ajuntament.
Quart.- Notificar el present acord a l'Agència de Residus de Catalunya, a l'empresa Fomento de
Construcciones y Contractas, SA, a l'Ajuntament de Tarragona i a l'empresa Ecovidrio, pel seu
coneixement i efectes corresponents.
En aquests moments s'incorpora a la sessió la Sra. Francisca Márquez Sola.
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, acorda:
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La Junta de Govern Local de l'Ajuntament del Catllar, en la seva sessió ordinària celebrada en
data 17 de juliol de 2014, va acordar, per unanimitat, sol·licitar als ajuntaments de la comarca del
Tarragonès que donin suport a la candidatura de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Tarragona per tal que rebi la distinció de mèrit de serveis distingits que atorga el Consell Comarcal
del Tarragonès.
Aquesta distinció es concedeix amb l'objectiu d'honorar persones o entitats en mèrits a la labor
realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d'un municipi del
Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.
En aquest àmbit, es podria assenyalar la tasca assistencial realitzada per l'entitat tant al municipi
de Tarragona com a la resta de municipis de la contornada, essent referent en quant a garantir la
seguretat i salut d'actes i esdeveniments públics que congreguem nombrosa presència de públic i
a l'assessorament en matèria de protecció civil, extinció d'incendis i primers auxilis.
Alhora, cal tenir en compte que l'entitat també ha intervingut més enllà de les fronteres del nostre
país en situacions d'emergència internacional com a Haití, el Marroc i Algèria o al Tsunami de
Tailàndia.
A més ha signat convenis de col·laboració internacional com el que recentment s'ha tancat amb
l'estat de Veracruz a Mèxic i ha estat guardonada en diverses ocasions i per diverses entitats i
organismes, com ara la Generalitat de Catalunya.
La Canonja, fins a la recuperació de la municipalitat el dia 30 d'octubre de 2010, va estar inclosa
dins del pla d'actuació municipal aprovat per l'Ajuntament de Tarragona, que estava vinculat,
funcionalment, a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona.
En data 31 de març de 2011 es va reconèixer l'Associació com a única associació vinculada
funcionalment a l'Ajuntament de la Canonja i es va aprovar el conveni de col·laboració entre
aquest Ajuntament i la dita Associació.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Donar suport a la candidatura de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Tarragona per tal que rebi la distinció de mèrit de serveis distingits que atorga el Consell Comarcal
del Tarragonès.
Segon.- Notificar el present acord a l'Ajuntament del Catllar, a l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès, pel seu coneixement i efectes
corresponents.
13.- PRECS I PREGUNTES.13.1.- Precs i preguntes del grup municipal de Convergència i Unió.- La Sra. Cori Roca,
regidora portaveu del grup municipal CiU, dóna lectura a les següents preguntes:
1. Potser direu que som repetitius, però creiem que els carrers de la Canonja necessiten una
neteja més a fons i, fins i tot, un major control per evitar deixalles a prop dels contenidors, brutícies
dels gossos, etc. Al carrer Bisbe Borràs hi havia unes taques d’oli, a tot el carrer, que amb la pols i
la porositat del terra han anat desapareixent però es veien molt.
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L'alcalde respon:
Sí, efectivament. Sou repetitius. Cada estiu un parell de vegades surten aquests temes al Ple i
cada estiu repetim el mateix. Si el que es desprèn de la vostra pregunta és que els carrers estan
bruts, no estem d'acord en absolut. Podrien estar més nets? Bé, tot es pot millorar. Però bruts, de
cap de les maneres. Vull remarcar que estem a quinze dies de disposar d'una màquina de baldeig,
cosa que farà que es notin les millores.
La Sra. Cori Roca continua exposant altra pregunta, presentada pel seu grup municipal:
Així com també la pudor dels contenidors, a l’estiu es fa notar més. Amb quina freqüència es
netegen?
L'alcalde respon:
A l'estiu, setmanalment. A l'hivern, cada quinze dies. El camió que passa els va netejant i, a més,
com que van controlats per GPS, és molt però que molt difícil que es deixin algun contenidor per
netejar.
La regidora portaveu del grup municipal CiU continua:
De les clavegueres i forats de desaigüe s’han vist sortir escarabats. Es fa suficient manteniment o
control de plagues? S’ha notat un increment en comparació amb altres temporades o anys??
L'alcalde respon:
Entenem que es fa un servei suficientment acurat per part d'Ematsa. També l'empresa Sahicasa
intervé amb premura quan li demanem. Sempre que se'ls requereix quan hi ha alguna queixa, fan
el treball ràpidament i sí, és cert, s'ha notat un increment respecte a d'altres anys.
Puntualment, s'ha donat algun episodi que ha requerit el servei d'Ematsa, per exemple, en el c/
Bisbe Borràs, on es va comprovar el tema de les paneroles amb una càmera, veient que el niu es
trobava al mateix tub. Ja ha quedat controlat.
La Sra. Cori Roca prossegueix:
2. Als carrers que s’han fet nous (Garrigues, Ravaleta, Nou, ...) no hi han papereres. Ja no en
poseu?? A les papereres s’hi podria afegir un cendrer per apagar les cigarretes i llençar-hi les
burilles.
L'alcalde respon:
Nosaltres no ho veiem així. En dos dels carrers que vostè anomena hi han papereres. Sí que és
veritat que en el c/ de les Garrigues no n'hi han, però s'està mirant de col·locar 10 o 12 més en tot
el municipi si fan falta. Sobre allò què diu del cendrer en les papereres, s'ha demostrat inoperant.
Es va posar un al costat mateix de l'Ajuntament i no va trigar gaire en desaparèixer.
La regidora portaveu del grup municipal CiU continua:
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3. Hi ha una normativa que reguli els inflables de la piscina quan es fan festes com ara
Canonjaventura (edat dels nens/es, homologació, assegurança, núm. de socorristes, aforament...)
Hem copsat la preocupació d’alguns pares i mares que ho veuen com una activitat perillosa. Per
això, volem saber si en tot moment està tot controlat.
L'alcalde respon:
No hi ha normativa. Estan tots els empleats a la piscina (socorrista, porter, vigilant i el
responsable). Es reforça el servei en dos socorristes. Per tant, són un total de tres. L'aforament es
controla i els petits sempre van acompanyats per un adult. I si el comportament no és correcte, es
convida a sortir de la piscina. S'ha de tenir en compte també que l'empresa que té encarregat el
servei de socorrisme i vigilància a les piscines disposa de la corresponent assegurança de
responsabilitat civil. No obstant això, creiem que el servei està força controlat.
Continuant amb el present punt de l'Ordre del Dia, la Sra. Cori Roca pren la paraula manifestant
que el seu grup municipal sap que en aquest Ple s’aprova la normativa d’ajudes a l’emprenedoria
pels anys 2014 i 2015 però que, tot i això, el seu grup havia preparat unes preguntes sobre el
tema, que fan arribar igualment.
La Sra. Cori Roca procedeix a la lectura de la pregunta:
4. Ens podríeu informar com està funcionant el servei d’ocupació (persones inscrites, quantes
persones han trobat feina, perfils més buscats...) Teniu alguna estadística?
En resposta a la pregunta efectuada, intervé el Sr. Francisco M. Roca, regidor d'Ocupació, del
grup municipal PSC:
El funcionament del servei d'ocupació està funcionant correctament. En els 7 mesos que portem
de l'any 2014 s'han atès 183 persones aturades del municipi. Els usuaris han rebut un servei
personalitzat d'orientació laboral. El 48,09% de les persones han estat dones i el 51,91%, homes.
El servei ofereix, en primer lloc, inscripció del seu currículum vitae a la borsa de treball del
municipi, conjuntament amb una sessió inicial per tal de dissenyar un itinerari personal per la
recerca de feina. Els perfils més buscats són els de serveis. Així mateix, els aturats i les aturades
en l'interval d'edat entre 20 i 40 anys són els que pateixen un major índex d'atur.
Pel que fa al nombre d'usuaris que han trobat feina, fa un total de 70 persones. S'han realitzat 12
cursos de formació des de 2013, amb un total de 272 alumnes. De tot això existeixen gràfiques i
més detalladament informe trimestral que realitzem per fer un seguiment de l'atur al nostre poble.
Tot i així, estem un 8% per sota de la mitja catalana.
Segueix el torn de preguntes:
5. I també sobre els ajuts a l’emprenedoria, ha funcionant l’any 2013? Quantes empreses o
negocis s’han engegat? Han contractat a gent de la Canonja les empreses d’aquí?
El Sr. Francisco M. Roca respon:
En quant als ajuts a l'emprenedoria, l'han sol·licitat dues empreses: Una perruqueria i un bar del
poble. Pel que fa als ajuts a la contractació, s'han realitzat 6 contractes mitjançant aquest sistema.
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La Sra. Cori Roca continua llegint:
6. A nivell d’habitatge, es té des de l’Ajuntament algun registre o borsa de vivendes en venda o en
lloguer per tal de tenir constància de les necessitats dels que busquen pis o vivenda?
L'alcalde respon:
No. S'intenta que els bancs ens donin llistats de vivendes a les quals puguin accedir famílies amb
escassos recursos.
A continuació, la Sra. Cori Roca llegeix:
I es facilita algun ajut a joves per habitatge?
L'alcalde respon que no.
La portaveu del grup municipal CiU, continua:
Hi ha vivenda de protecció oficial?
L'alcalde respon que hi han molt poques, perquè no es construeixen. No els és rentable perquè
s'està equiparant molt la renda lliure amb el preu de les vivendes de protecció oficial. Als
promotors els és més fàcil llogar, i més amb opció a compra.
El torn de paraula recau novament en la Sra. Roca:
7. L’ajut per rehabilitació de façanes es podria anar ampliant a carrers que no són del casc antic i/o
establir altres paràmetres com els anys que té l’edifici. Això ajudaria a fer més bon manteniment
de cases o blocs que ja tenen bastant anys, dels carrers dels paral·lels, per exemple.
L'alcalde respon:
Es podria ampliar, però de moment no ho farem. Potser en dos o tres anys estarem en disposició
de fer-ho. Resulta molt difícil fer-ho, per exemple, en els carrers dels paral·lels. En aquesta zona
s'hauria d'anar pel criteri d'antiguitat. Fer-ho en els carrers Raval i Masricart, sí. Es podrien salvar
algunes façanes amb tipologia semblant al casc antic.
Novament, la Sra. Roca llegeix la següent pregunta presentada pel seu grup municipal:
8. L’ordenança de terrasses s’ha donat a conèixer als propietaris de bars o cafeteries que en
tenen?
L'alcalde respon:
Bé, el 22 de juliol va finalitzar el període d'exposició pública en el què no s'ha presentat cap
al·legació. Fa pocs dies s'ha passat al BOP el text íntegre per a la seva publicació i no entrarà en
vigor fins que s'hi hagi publicat completament i hagi transcorregut el termini de quinze dies.
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No estem obligats a donar a conèixer les ordenances als propietaris de bars o cafeteries. El que sí
es farà és penjar-les a la pàgina web de l'Ajuntament perquè tothom qui vulgui les pugui consultar.
De fet, han vingut dos interessats sol·licitant informació sobre l'ordenança i se'ls ha proporcionat
sense cap problema durant el termini d'exposició pública, fent-los fotocòpies i explicant-se-les.
La Sra. Cori Roca dóna lectura a l'última pregunta que el seu grup municipal presenta al Ple:
9. El tema d’actualització de la web qui el porta o com es controla què es posa o es treu?
En aquest moment, el Sr. Salvador Ferré, regidor de Comunicació Social, del grup municipal PSC,
pren la paraula:
La responsabilitat de l'actualització de la pàgina web és de l'equip de Comunicació sota la
supervisió del regidor. Ja es volia fer millores en un temps enrere. Ara, s'està elaborant un disseny
d'una nova web, que finalitzarà a finals d'any.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint-i-una hores, cinc minuts, d'ordre del Sr.
alcalde, s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari actal. en dono fe.

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

