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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 25
DE SETEMBRE DE 2014.
A la Canonja, essent les dinou hores del dia 25 de setembre
de 2014, es reuneixen els senyors membres de la Corporació,
que a la vora se citen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària,
d'acord amb l'Ordre del Dia establert. No assisteix a la sessió
el regidor Sr. Antonio M. Reyes Padron.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent
al Ple ordinari celebrat en data 31 de juliol 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. 6688, de 19 d'agost de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa constar que al
Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 179 de 4 d'agost de 2014, s'ha publicat
l'aprovació definitiva i text íntegre de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la
via pública amb terrasses i similars.



Núm. 6695, de 28 d'agost de 2014, anunci sobre publicació al Butlletí oficial de la província
de les bases per a la selecció d'un enginyer tècnic industrial.



Núm. 6696, de 29 d'agost de 2014, anunci sobre la publicació al Butlletí oficial de la
província de les bases de constitució d'una borsa de treball de personal per a la brigada
municipal.

Butlletí oficial de la província.

Núm. 179, de 4 d'agost de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva i el text íntegre de l'Ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via
pública amb terrasses i similars.



Núm. 181, de 6 d'agost de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva i el text íntegre de l'Ordenança municipal de circulació.



Núm. 185, de 11 d'agost de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
del padró fiscal de l'impost sobre activitats econòmiques, per l'exercici 2014.



Núm. 185, de 11 d'agost de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial de l'expedient 5/14 de modificació de crèdits.
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Núm. 185, de 11 d'agost de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la caducitat
de la inscripció en el Padró municipal d'habitants del Sr. Eivar Nolberto Rivera Rivera.



Núm. 192, de 21 d'agost de 2014, anunci d'aprovació inicial de les bases reguladores de la
subvenció a persones jubilades i pensionistes per a fer efectives despeses bàsiques de la
llar, exercici 2014.



Núm. 192, de 21 d'agost de 2014, anunci d'aprovació de les bases reguladores per la
concessió d'incentius a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació
al municipi de la Canonja, pels anys 2014 i 2015.



Núm. 195, de 25 d'agost de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fan públiques les
bases per a la selecció d'un enginyer tècnic industrial, a mitja jornada, amb règim laboral
d'interinitat.



Núm. 196, de 26 d'agost de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fan públiques les
bases per la constitució d'una borsa de treball per a contractacions laborals temporals o
d'interinitat, per a substitucions i cobertura de vacants temporals sobrevingudes en la
brigada municipal.



Núm. 214, de 17 de setembre de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual se sotmet a
informació pública, pel termini d'un mes, el projecte per la implantació de l'activitat de
pupil·latge i munta de cavalls i construccions associades en la parcel·la 30 del polígon 102,
presentat pel Sr. José Tomás Rodríguez Vallejo.



Núm. 214, de 17 de setembre de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic
l'expedient núm. 5/14 de modificació de crèdits.



Núm. 214, de 17 de setembre de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
notificació de baixa per inscripció indeguda de les persones que figuren empadronades en
el Padró d'habitants municipal i que no tenen residència efectiva al municipi.

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 setembre de 2014.

Es quant s'informa als efectes corresponents.
3.- PRESIDÈNCIA.3.1.- Decrets i Resolucions.- En compliment del previst a l’art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals, es dóna compte al Ple de les resolucions que ha adoptat l'alcaldia des de
l’última sessió plenària ordinària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament de
l’administració local, als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previstos a l’article
22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de règim local:
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

(…)
Els assistents acorden quedar-ne assabentats.
Finalitzat aquest punt (Decrets i resolucions) i abans de passar al punt 3.2. de l'Ordre del Dia,
l'alcalde modifica l'ordre de tractament dels punts de l'Ordre del Dia en ús de les facultats que li
atribueix l'article 39 del Reglament Orgànic Municipal, passant-se a debat i votació el punt 12
(Mocions), atesa la importància dels assumptes que es porten a debat i donat que la regidora Sra.
Encarnación Quílez Valdelvira, portaveu del grup municipal del PP, ha de marxar abans de la
finalització de la sessió del Ple, amb motiu de la seva presa de possessió com a consellera del
Consell Comarcal del Tarragonès.
La totalitat dels assistents al Ple manifesten la seva conformitat amb la modificació. Seguidament,
l'alcalde convida a la regidora portaveu del grup municipal de CiU, Sra. Cori Roca, per tal que
procedeixi a presentar la seva moció.
12.1.- Moció del grup municipal de CiU relativa al suport el món local a la convocatòria de
consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.- La Sra. Cori Roca
dóna lectura a la moció presentada a debat:
""Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur
en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que
s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles
d’història que s’estronquen, ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió i amb els Decrets de
Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setantacinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany, celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes
que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del
poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part
de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i
referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a
l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà, n’han estat moltes més amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam
omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de
setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés
construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització
popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el
procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar
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llibertats perdudes. Un moviment transversal, tant a nivell territorial com social i polític, perquè se
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre
decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que
ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que
respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una
història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i
nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a
la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les
desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar, per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries, la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel
Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i
les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el
departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, fem una crida a la
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
Acords.Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el
compromís de l’Ajuntament de la Canonja amb la realització de la mateixa, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
Segon.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als
partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de
novembre dins el marc legal que és la Llei XXXX de consultes populars no referendàries i
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat
majoritària del poble català i dels seus representants.
Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de
la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris.
També, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de
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Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al
president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del
Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.""
Exposada la moció per part de la Sra. Cori Roca, i abans de procedir a la votació, el Sr. alcalde
pregunta a la regidora portaveu del grup municipal del PP, Sra. Encarnación Quílez, si vol fer ús
del torn d'explicació de vot, a la qual cosa respon que no. Seguidament, ofereix aquest torn al
portaveu del grup municipal del PSC.
El Sr. Salvador Ferré, regidor portaveu del grup municipal del PSC, procedeix a la lectura de les
explicacions de vot a la moció presentada per la Sra. Cori Roca:
""En primer lloc, els diré que el nostre grup municipal i el PSC estem a favor que les catalanes i els
catalans decideixin. El Partit dels Socialistes de Catalunya és partidari d’una consulta legal i
acordada. No hi haurà solució estable al greu problema d’encaix entre Catalunya i la resta
d’Espanya sense que la ciutadania es pugui pronunciar a les urnes. Estem convençuts que no hi
ha solució estable que no passi pel vot de les catalanes i els catalans.
També donem suport a la llei de consultes populars no referendàries i de participació ciutadana,
recentment aprovada pel Parlament, però aquesta llei no pot servir per fer la pregunta encadenada
que han acordat algunes forces polítiques amb una llei de consultes populars no referendàries, no
es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum.
El hi posaré un exemple molt senzill d'entendre. No és el mateix preguntar si t'agrada la crema
catalana que preguntar si vols crema catalana, quan en la seva moció ens diuen que aquesta
consulta és per “decidir el futur polític de Catalunya”, ens estan dient si volem crema catalana. I
després, als que diuen que en volen, els tornen a preguntar si la volen amb sucre cremat o sense
sucre cremat. I el problema està en que al menú no hi ha crema catalana.
- Llavors què farem ?, quan l'equip de cuina, el Tribunal Constitucional, ens digui que al menú no
hi ha crema catalana...
- Què li direm a la gent a la que li hem posat la mel a la boca amb la crema catalana?
- Marxarem del restaurant amb un cop de porta? Ens deixaran marxar sense pagar?
El govern i la pseudooposició que li dóna suport han convertit aquesta legislatura en un frenètic
compte enrere que en teoria finalitza el 9 de novembre. I per motius evidents, com l’oposició
frontal de les institucions de l’Estat, la consulta el 9-N no es podrà fer.
- Era raonable fixar el 2014 com l’any de la consulta amb majoria absoluta del PP? No hauria estat
més sensat donar-nos de termini tota la legislatura?
- Era raonable plantejar la qüestió en termes de sobirania, tal com es va fer amb la Declaració de
sobirania del Parlament del 23 de gener del 2013, avui anul·lada?
- Era aquesta la millor manera d’iniciar una negociació amb l’Estat?
- Va ser assenyat fixar de forma unilateral data i pregunta el 12 de desembre passat?
L’error va ser posar data a la consulta sense garanties de poder-la celebrar. Que quedi clar: no
demanem que s’abandoni la perspectiva de fer la consulta; al contrari, demanem que es treballi
fins al final de la legislatura per fer-la possible.
Per fer les coses bé hem de mantenir-nos sempre en el marc democràtic de l’Estat de dret,
principal obligació de les institucions públiques i de tot govern. Per això, aquest ajuntament quan,
referint-se a la consulta, se'ns demana: “facilitar tots els recursos i les eines necessàries per fer-la
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possible i fer una crida a la participació”, hem de dir que es complirà escrupolosament la normativa
i la legislació vigent, com sempre hem fet, doncs els recordaré que els membres d'aquest equip de
govern i també la resta d'electes d'aquest consistori vam prometre o jurar complir amb les
obligacions del nostre càrrec i “guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l'estat i l'Estatut d'autonomia de Catalunya”.
Per tot això, el nostre grup no donarà suport a la proposta d'acord presentada pel grup de
Convergència i Unió i la votarà en contra. I per fer palès el nostre compromís amb el dret a decidir,
presentem una proposta d'acord alternativa per potenciar una estratègia unitària de tot el
catalanisme que permeti una sortida positiva de la situació actual: la superació del desencaix entre
Catalunya i Espanya, el reconeixement de Catalunya com a nació i la definició de l’Estat espanyol
com a plurinacional, pluricultural i plurilingüístic. Com unitària va ser l'estratègia que va permetre
tornar al nostre poble la plena municipalitat.
Els i les socialistes som partidaris d’una profunda reforma constitucional que, entre d’altres,
reconegui aquest caràcter plurinacional d’Espanya, ens doti d’estructures federals, garanteixi el
ple desplegament del nostre autogovern, blindi les nostres competències en matèria de llengua,
educació i cultura, i faci possible un pacte fiscal que asseguri el principi d’ordinalitat i la creació
d’un Consorci Tributari presidit per la Generalitat que gestioni tots els impostos suportats a
Catalunya.""
Finalitzada l'explicació de vot per part del regidor portaveu del grup municipal del PSC, se sotmet
a votació la moció presentada pel grup municipal de CiU, amb el següent resultat: 3 vots a favor
(dels regidors integrants del grup municipal de CiU), 9 vots en contra (8 dels regidors integrants
del grup municipal del PSC i 1 del grup municipal del PP).
12.2.- Moció del grup municipal del PSC relativa a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014.- El Sr. Salvador Ferré, portaveu del grup municipal del
PSC, dóna lectura a la moció presentada a debat:
""Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les injustícies
provocades per l’atur, les retallades del sistema social del nostre país i l’augment de la pobresa,
entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi que castiga especialment els sectors
més febles, la gent que viu o que voldria viure del seu treball i el jovent del nostre país.
A aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda
d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya: la decepció que
va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut després que el poble de
Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo, la percepció d’un tracte fiscal injust,
l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i atacs
soferts envers elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema
educatiu.
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions
demanant canvis que aclareixin l’esdevenir de la nostra societat.
Per aquests motius, el Partit dels Socialistes de Catalunya, de la Canonja manifesta:
1. Que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme, com unitària va ser la que ens va portar a
la Canonja la plena municipalitat, permetrà una sortida positiva de la situació actual: la superació
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del desencaix entre Catalunya i Espanya, el reconeixement de Catalunya com a nació i la definició
de l’Estat espanyol com a plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.
2. Que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional que
travessa el país que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions indispensables i
prèvies a una consulta a la ciutadania.
3. Que donem suport a la Llei de consultes populars no referendàries.
4. Que amb una Llei de consultes populars no referendàries com la que ha aprovat recentment el
Parlament de Catalunya no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu, cal
saber que si la consulta no és legal i acordada, no es podrà fer.
5. Que són moltíssims els catalans i les catalanes que desitgen votar i, per aquesta raó,
considerem que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament que no passi per
sotmetre-la al vot ciutadà.
6. Que hem de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya un Estat federal, capaç
de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions.
7. Tot i les dificultats del moment, els catalans i les catalanes tenim l’oportunitat de reflexionar
sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure, segura, pròspera, justa i
honesta, especialment amatent al benestar de tots i cadascun dels seus ciutadans i ciutadanes.
8. Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat Espanyol, i a tots els Grups Parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.""
Abans de procedir a les votacions sobre la moció presentada pel grup PSC, la regidora portaveu
del grup CiU, explica als assistents al Ple, els motius del seu vot:
Es podria haver arribat a un acord. Hi han coses en què ens podem posar d'acord, però en el
moment que estem ja no toca. S'ha d'anar més lluny.
Vista la proposta presentada pel grup PSC, se sotmet a votació, resultant 8 vots a favor (del
regidors integrants del grup municipal del PSC), 4 vots en contra (3 dels regidors integrants del
grup municipal de CIU i 1 del grup municipal del PP).
El Sr. alcalde finalitza aquest punt de l'Ordre del dia, manifestant el següent:
Aquesta és una de les poquíssimes vegades, en aquest Ajuntament, en què no hem votat
conjuntament una moció els dos grups, PSC i CiU.
La responsabilitat de que sigui així la tens tu, Cori. En lloc de presentar la moció per correu,
hauries d'haver vingut a veure'm per tractar d'arribar a un acord.
No ho has fet així i aquest és el resultat. No recordo quan de temps fa que no es vota
conjuntament una moció al Ple.
Continua la sessió del Ple amb la presa en consideració del punt 3.2. de l'Ordre del Dia.
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3.2.- Donar compte de diverses subvencions sol·licitades per l'Ajuntament.- A la vista de la
proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (8), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent
acord:
""L'alcaldia de l'Ajuntament de la Canonja, en les dates indicades, va resoldre el següent:
- El 4 de juliol de 2014, acceptar les bases específiques reguladores de la convocatòria per a la
concessió del X Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2014, per part de la Diputació de Tarragona, i
aprovar la presentació de la sol·licitud del dit Premi, per les actuacions contingudes en el Pla de
gestió de la Zona del Mur Verd de la Canonja, redactat pel Grup d'Estudi i Protecció dels
Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-Edc). Exp. 380/14.
- El 14 de juliol de 2014, acceptar les bases generals i les bases específiques que han de regir la
concessió de subvencions, per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en
matèria cultural, i aprovar la presentació de la sol·licitud de la subvenció per a la contractació
d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.Cat, corresponents al
segon semestre de l'any 2014, i més concretament, per a la contractació de l'activitat "Vespres
d'Arnadí Barcellona Alla Moda" . Exp. 550/14.
- El 10 de setembre de 2014, acceptar les bases reguladores, aprovades pel Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de les subvencions per al Programa Treball
i Formació per a persones en situació d'atur no perceptores, que amb una edat igual o superior a
30 anys, hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i aprovar la presentació de la
sol·licitud i l'execució d'un projecte, per part del Consell Comarcal del Tarragonès, en el marc de
l'Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol. Exp. 479/14.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Quedar-ne assabentats de les resolucions de l'Alcaldia especificades en la part expositiva del
present acord.""
3.3.- Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM), de la Canonja.Exposada per l'alcaldia la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del dia, el Ple, amb el
vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (8), de CiU (3) i del PP (1), adopta el
següent acord:
""1. Antecedents de fet.
1.1. Al municipi de la Canonja és vigent la tercera Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de
Tarragona, aprovada definitivament el 10 de gener de 1995 i el text refós sobre el qual va recaure
acord de conformitat per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona el 25 de gener de 1995, facultada
per la pròpia resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 2017 de 27 de febrer de 1995.
Aquesta normativa resta vigent al nou municipi de la Canonja, d'acord amb la disposició transitòria
segona de la Llei 8/2010, de 22 d'abril, de creació del municipi de la Canonja, que estableix el
següent:
"L'àmbit territorial de la Canonja restarà subjecte a l'ordenació i planejament urbanístics
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del terme municipal de Tarragona, fins que ja, com a nou municipi, aprovi l'ordenació
urbanística pròpia i entri en vigor.”
1.2. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28 de juliol de 2011, va acordar, entre d'altres,
iniciar el procés de formulació del POUM i el procés d'avaluació ambiental corresponent, aprovar
el Programa de participació ciutadana, realitzant-se les actuacions previstes en el mateix.
1.3. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 2 de desembre de 2011, va acordar publicar i
sotmetre a informació pública l’avanç del POUM així com l’informe de sostenibilitat ambiental
preliminar que en forma part, pel termini de 30 dies.
1.4. En data 25 d'abril de 2012, es va rebre el Document de referència per part del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. A l'expedient consten els informes dels
diferents organismes sectorials afectats per l'aprovació del document d'avanç del POUM de la
Canonja.
1.5. En data 5 de setembre de 2014, l'arquitecte municipal ha informat sobre els suggeriments
presentats a l’avanç del POUM. En l’elaboració del projecte s’han introduït canvis per atendre
alguns dels suggeriments presentats durant el termini d’informació pública de l’avanç del projecte.
1.6. En data 15 de setembre de 2014, l'equip redactor del POUM i l'arquitecte municipal han emès
un informe on manifesten que el document d'aprovació inicial del POUM recull i justifica les
indicacions dels organismes sectorials que van informar l'avanç del POUM de la Canonja.
1.7. S’ha elaborat l’informe de Sostenibilitat Ambiental del projecte del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal.
Per tot això, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el POUM de la Canonja juntament amb l’informe de sostenibilitat
mediambiental que en forma part.
Segon.- Obrir un període d'informació pública per un termini de quaranta-cinc dies mitjançant
anunci que s’inserirà en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d’àmbit local, als
efectes de presentació de possibles al·legacions al POUM i a l’informe de Sostenibilitat Ambiental
que en forma part d’aquest. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics a la web
www.lacanonja.cat
Així mateix, s’acorda donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb
els del municipi que és objecte del Pla, simultàniament als tràmits precedents i se sotmeti el Pla a
les consultes que procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic interessat, de
conformitat amb l’establert en el Document de referència del POUM elaborat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat, el qual consta a l’expedient.
Tercer.- Suspendre pel termini de la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió
urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
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la legislació sectorial, en l'àmbit de tot el terme municipal de la Canonja on, com a conseqüència
de les noves determinacions, es produeix una modificació del règim urbanístic. En tots els casos,
els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.
La suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona i en la web www.lacanonja.cat.
Quart.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.""
Finalitzada la votació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, la Sra. Cori Roca, regidora
portaveu del grup municipal de CiU, explica el vot del seu partit:
Aprovem un POUM que ja fa molt de temps que es va posar en marxa. Que ha sofert aturades per
les circumstàncies i els esdeveniments que han anat passant i ara ja li ha arribat l'hora de ser
aprovat i que la Canonja tingui el seu POUM (separat de Tarragona).
En línies generals s'han anat canviant coses (per exemple l'ARE) però el sostre d'habitatges,
omplir espais, intentar que quedi un poble "endreçat" i no dispers, les façanes que mirin a les
hortes per tal que des de fora hi hagi una bona imatge, són actuacions molt interessants.
Això per comentar algun dels aspectes, tampoc no cal que ens allarguem. Per tant, el nostre vot
és afirmatiu.
A continuació, el Sr. alcalde conclou dient:
Des del 2002, la Canonja va planificar el seu POUM que com sabeu Tarragona tenia l'obligació de
recollir-lo íntegrament en el seu document. Amb la segregació de la Canonja, per ordre del
director general d'urbanisme de la Generalitat, es va impedir que s'aprovés el POUM de la
Canonja, consolidat amb el del municipi de Tarragona. Fins i tot, la llei que va permetre la
recuperació de la municipalitat de la Canonja contemplava que la Generalitat ens ajudaria en tot
allò necessari per poder elaborar el nostre document. Així ha sigut.
Hem tingut una bona col·laboració per part dels tècnics de la Generalitat i aquesta circumstància
d'elaborar el nostre propi document ens ha permès fer un POUM adaptat a les necessitats d'un
municipi com la Canonja, a on també s'ha tingut en compte a la indústria química, s'ha projectat
un creixement urbà sostenible, s'ha donat compacitat al nucli urbà existent, s'ha planificat el mínim
sòl possible destinat a nous creixements, es preserven i conserven els elements de patrimoni
natural, cultural, històric i arqueològic i es potencien i posen en valor les hortes agrícoles, entre
d'altres.
És cert que ens ha costat aprovar aquest POUM, però també és cert que els tècnics de la
Generalitat van fer una aturada d'aproximadament vuit mesos o més, en el que la seva direcció
els hi va encomanar l'elaboració del Pla intermodal de BASF. Si no faria gairebé un any que
aquest POUM podria haver estat aprovat.
De totes maneres, ens hem de felicitar per l'aprovació d'aquest document perquè marcarà les
línies mestres del creixement i del futur del nostre poble.
En aquests moments, sent les dinou hores trenta minuts, la Sra. Encarnación Quílez abandona la
sessió, amb motiu de la seva presa de possessió com a consellera del Consell Comarcal del
Tarragonès.
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3.4.- Conveni per a la redacció del projecte, construcció i explotació del sanejament en alta
del nucli de la Canonja.- A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (8) i de
CiU (3), adopta el següent acord:
"L’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, exerceix les
competències de la Generalitat en matèria d’aigües i obres hidràuliques, corresponent-li entre
d’altres funcions, l’ordenació del servei de sanejament a tot Catalunya i l’acció concertada de les
actuacions de les administracions competents en matèria de sanejament.
L’Ajuntament de la Canonja té competències per a la gestió del seus interessos i la prestació, dins
del seu àmbit competencial de serveis públics necessaris per a satisfer les necessitats de la seva
comunitat, entre ells la protecció del medi i el tractament d’aigües residuals, segons l’article 66 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. Dins d’aquest marc, té previst assumir les competències pròpies de la condició
d’Administració competent en matèria de sanejament en alta quant es donin les condicions de fet
que ho possibilitin.
La mercantil BASF Española, SL disposa d’una planta química al municipi de la Canonja que
compta amb una depuradora d’aigües industrials amb una capacitat suficient per tractar les aigües
residuals municipals. Aquesta empresa en coherència amb el seu compromís amb el territori i amb
la preservació del medi ambient ha ofert al municipi de la Canonja la possibilitat d’aprofitar les
sinergies existents depurant les aigües residuals del sistema de sanejament del municipi en les
seves instal·lacions industrials.
L'alcalde de la Canonja ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua la formalització d’un conveni
per a l’avançament per part de l’Ajuntament de les actuacions necessàries per solucionar el
sanejament del sistema de la Canonja mitjançant l’opció de connexió a la depuradora industrial de
l’empresa BASF Española, SL, donant, d’aquesta forma, resposta a la normativa mediambiental,
amb el compromís per part de l’Agència Catalana de l'Aigua de fer efectiu el finançament de les
mateixes en diverses plurianualitats.
En data 26 de juliol de 2013, l’Ajuntament de la Canonja, l’Agència Catalana de l’Aigua i la
mercantil BASF Española, SL, van signar un protocol de col·laboració en el qual s’estableix el
compromís voluntari per la subscripció dels convenis, pactes o acords entre les parts, per tal de
vehicular la redacció dels projectes constructius, l’execució de les obres i la seva gestió i
explotació futures, encaminats a la depuració de les aigües residuals del sistema de sanejament
de la Canonja en la depuradora industrial de la mercantil BASF Española, SL, en el marc del
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals de Catalunya. Al protocol, s’establia com a condició
suspensiva de la seva vigència la seva aprovació formal per part del Consell d’Administració de
l’ACA.
A l'expedient hi figura la proposta de conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de
la Canonja per a la redacció del projecte, construcció i explotació del sanejament en alta del nucli
de la Canonja, en el qual s'estableix el marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la
determinació de les condicions en què es duran a terme les posteriors contractacions. Les
actuacions regulades al conveni seran dutes a terme per l’Ajuntament de la Canonja, com
Administració competent en matèria de sanejament del municipi i consistiran en la redacció del
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projecte d’obra relatiu a la connexió del nucli de la Canonja a l’estació depuradora d’aigües
residuals de l’empresa química BASF Española, SL, pel tractament de les seves aigües residuals
urbanes, l’execució i la direcció de les obres i l’explotació de les instal·lacions i la gestió del
sistema de sanejament. Així mateix, es regula i determina el cost de les obres i el de l'explotació i
gestió del servei públic, a finançar per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, es determina
la necessitat que el Govern de la Generalitat autoritzi específicament el compromís de la despesa
plurianual d’inversió pel sanejament de les aigües residuals del municipi de la Canonja.
Vist l'informe emès pel secretari interventor acctal. de l'Ajuntament de la Canonja, el qual consta a
l'expedient.
Per part de la secretaria municipal es va sol·licitar assistència jurídica als serveis d'assistència
municipal de la Diputació de Tarragona, als efectes que emetessin informe en relació a l'aprovació
del conveni, i per tal que participessin en els successius expedients de contractació que hauran
de tramitar-se, si escau, en execució del mateix.
Vist l'informe emès pel secretari interventor del servei d'assistència municipal de la Diputació de
Tarragona, núm. exp. SAM: 800433-2014-101-6013-000076, el qual figura a l'expedient en tràmit.
Per tot l'abans dit, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de la Canonja per a
la redacció del projecte, construcció i explotació del sanejament en alta del nucli de la Canonja, el
qual figura a l'expedient i es dóna per reproduït.
Segon.- L'aprovació resta condicionada a que el Govern de la Generalitat autoritzi específicament
el compromís de la despesa plurianual d’inversió pel sanejament de les aigües residuals del
municipi de la Canonja.
Tercer.- S'hauran de complir els condicionants establerts als informes emesos pel secretari
interventor acctal. i el secretari interventor del servei d'assistència municipal de la Diputació de
Tarragona, els quals consten a l'expedient.
Quart.- Facultar a l'alcalde per signar els documents que siguin escaients en relació al present
acord."
4.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, HISENDA I COMUNICACIÓ SOCIAL.4.1.- Aprovació de les línies fonamentals del pressupost per l'exercici 2015.- Exposada per
part del regidor d'Hisenda, la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (8) i de CiU (3), acorda el següent:
"Vistes les línies fonamentals del Pressupost municipal 2015 de l'Ajuntament, el detall del qual és
com segueix:
INGRESSOS
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
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EUROS
8.512.200,00 €
50.000,00 €
671.000,00 €

CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX
TOTAL
DESPESES
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX
TOTAL

Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

1.443.300,00 €
107.900,00 €
0,00 €
369.600,00 €
80.000,00 €
0,00 €
11.234.000,00 €
EUROS
2.037.500,00 €
2.556.850,00 €
54.300,00 €
4.972.300,00 €
1.262.800,00 €
0,00 €
80.000,00 €
270.250,00 €
11.234.000,00 €

Personal
Béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Vist que l’Ajuntament de la Canonja aprova l’expedient de línies fonamentals del pressupost 2015
amb un programa d’inversions d'1.262.800,00 €, dels quals 893.200 € es troben finançats amb
recursos propis i 369.600 € amb recursos aliens.
Vist el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Vist l'informe emès per la secretaria intervenció, el qual estableix que de les línies fonamentals del
pressupost municipal es deriva una capacitat de finançament per un import de 221.414,00 € i una
capacitat de despesa de 29.724,68 €, donant compliment a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar inicialment les línies fonamentals del Pressupost general per a l'exercici 2015,
amb el següent detall:

Ajuntament de la Canonja
Patronat Cultura Castell Masricart
Total Pressupost abans consolidació
Deducció operacions interrelacionades
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT

INGRESSOS

DESPESES

11.234.000,00 €

11.234.000,00 €

115.000,00 €

115.000,00 €

11.349.000,00 €

11.349.000,00 €

103.000,00 €

103.000,00 €

11.246.000,00 €

11.246.000,00 €

Segon.- Trametre, abans de l'1 d’octubre de 2014, les línies fonamentals del Pressupost general
per a l'exercici 2015 al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix
l’article 13 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012."
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4.2.- Modificació de l'ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels drets i taxes del timbre
municipal.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (8) i de
CiU (3), adopta el següent acord:
"Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 15 de setembre de 2014, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels drets i taxes del timbre municipal.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 7, de data 16 de setembre de 2014,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn que l'acord d'aprovació
provisional de modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el
vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels drets
i taxes del timbre municipal.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el Butlletí oficial de la
província de Tarragona. Durant l'expressat termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes
locals, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri."
4.3.- Modificació de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per prestació de
serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.- A la vista de la
proposta que realitza el regidor d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb
el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (8) i de CiU (3), adopta el següent
acord:
"Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 15 de setembre de 2014, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 11, de data 16 de setembre de 2014,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn que l'acord d'aprovació
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provisional de modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el
vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les
taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el Butlletí oficial de la
província. Durant l'expressat termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri."
4.4.- Modificació de l'ordenança municipal núm. 12, reguladora dels preus públics.- A la vista
de la proposta que realitza la regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el
Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (8) i de CiU (3), acorda el
següent:
"Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 15 de setembre de 2014, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança municipal número 12, reguladora de preus públics.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança municipal número 12, de data 16 de setembre de
2014, presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn que l'acord d'aprovació
provisional de modificació de les ordenances fiscals i municipals haurà d'adoptar-se pel Ple de
l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança municipal número 12, reguladora
de preus públics.
Segon.- La nova redacció de les ordenances així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades, en compliment del que disposen els
articles 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, del Reglament d'obres,
activitats i serveis, s'hauran d'exposar al públic en el Butlletí oficial de la província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial pel termini de
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trenta dies hàbils, comptats a partir del següent al de la seva publicació en l'últim dels diaris
oficials (BOPT i DOGC).
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri."
4.5.- Modificació de crèdits número 6/2014, del pressupost municipal vigent.- Exposada per
part del regidor d'Hisenda, la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (8) i de CiU (3), acorda el següent:
"Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigent.
Vistos els informes emesos pel secretari interventor actal., relatius al tràmit procedimental de la
modificació de crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari, els quals consten a
l'expedient, i tenint en compte els advertiments que s'hi contenen.
En conseqüència, el Ple, de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.e de la Llei 7/85, de 2
d’abril, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 6/2014 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost, d’acord amb el següent resum:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
155. 61106
155. 61107
TOTAL

Denominació
Pavimentació c/ Verge de les Neus
Pavimentació i serveis c/ Sant Isidre

Import
97.000,00 €
45.000,00 €
142.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
935. 35200
920. 22602
TOTAL

Denominació
Interessos
Publicacions diaris oficials (ampliable)

Import
4.000,00 €
4.000,00 €
8.000,00 €

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÈDIT
TOTAL

142.000,00 €
8.000,00 €
150.000,00 €

DONAR DE BAIXA LA INVERSIÓ PAVIMENTACIÓ I SERVEIS C/ VERGE DE LES NEUS
L’Ajuntament de la Canonja procedeix a donar de baixa la inversió pressupostada en l’aplicació
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pressupostària 155.61117 amb denominació Pavimentació i serveis c/ Verge de les Neus” com a
conseqüència de la derogació de la línia de subvencions per a inversions del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya 2013-2016, per import de 48.500 €.
BAIXES D’INGRESSOS
Aplicació
Denominació
pressupostària
75080
Subvencions Generalitat
TOTAL BAIXES D’INGRESSOS

import
-48.500,00 €
-48.500,00 €

BAIXES DE DESPESES
Aplicació
pressupostària
155. 61117
TOTAL

Denominació

Import

Pavimentació i serveis c/ Verge de les Neus

-48.500,00 €
-48.500,00 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
011. 91300
TOTAL

Denominació

Import

Amortitzacions préstecs BCL/1998 (165MPTA)

8.000,00 €
8.000,00 €

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
Amb la liquidació pressupostària 2013 aprovada i, un cop conegut el mínim de tresoreria i una
estimació de la capacitat de finançament a 31/12/2014, l’Ajuntament de la Canonja pot destinar el
seu superàvit pressupostari (1.104.527,42 €) a les següents finalitats: amortització de deute i/o
inversions financerament sostenibles.
El saldo superàvit pressupostari abans de la present modificació és de 387.579,96 €
Finançament modificació 6/2014 mitjançant superàvit pressupostari:
Aplicació
pressupostària
87000

Denominació

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

142.000,00 €

El saldo superàvit pressupostari després de la present modificació és de 245.579,96€
RESUM:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
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8.000,00 €
142.000,00 €

BAIXES D’INVERSIONS
BAIXA DE DESPESES

-48.500,00 €
-48.500,00 €

Segon.- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2014.
Tercer.- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí oficial de la província.
Quart- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat."
5.- ENSENYAMENT.................................
6.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.................................
7.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ................................
8.- ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.8.1.- Conveni d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública de l'Agència de
Salut Pública de Catalunya.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria de Salut en relació
a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del
PSC (8) i de CiU (3), acorda el següent:
"L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) té per objecte la prestació dels serveis de la
Cartera de serveis de salut pública i prestar, entre d'altres, els serveis mínims de competència dels
ens locals establerts a l'article 52 de la Llei 18/2009, de 22 de novembre, de salut pública, quan
aquells li encarreguin, per mitjà d'un conveni, d'acord amb el que estableix l'article 53 de la dita
Llei.
L'Ajuntament de la Canonja pretén encarregar a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, la
prestació dels serveis mínims de salut pública de la seva competència.
D'entre aquests serveis mínims, es troba controlar el compliment de les obligacions establertes
pels locals i les instal·lacions de concurrència pública, pel que fa a la qualitat de l'aigua; dur a
terme investigacions i accions oportunes en cas de brot epidèmic d'origen alimentari o alerta pel
sistema coordinat d'intercanvi ràpid d'informació; ...
Vist el conveni entre l'Ajuntament de la Canonja i el Departament de Salut de la Generalitat de
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Catalunya, d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública a l'Agència de Salut
Pública de Catalunya, el qual consta a l'expedient.
Considerant el que disposa 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.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de la Canonja i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, d'encàrrec de gestió de prestació de serveis de salut pública a l'Agència
de Salut Pública de Catalunya, el qual figura a l'expedient i es dóna per reproduït.
Segon.- Designar com a representant de l'Ajuntament, en la Comissió de seguiment d'aquest
conveni junt amb el corresponent representant de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a la
regidora de Salut Sra. Francisca Márquez Sola.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia, de forma tan àmplia com en dret sigui menester, per a signar la
documentació adient al tràmit.
Quart.- Notificar el present acord a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, pel seu coneixement i
efectes corresponents."
8.2.- Conveni per al manteniment de les activitats de vigilància de l'Observatori de Salut i
Medi Ambient del Camp de Tarragona.- Exposada per part de la regidoria de Salut la seva
proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del
grup municipal del PSC (8) i de CiU (3), adopta el següent acord:
"Atès que l’Ajuntament de la Canonja pretén el benestar dels ciutadans, millorar la qualitat de vida
dels habitants del seu territori i protegir la seva salut.
Atès que l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona forma part de
l’organigrama del Servei Regional al Camp de Tarragona de l’ASP i té per missió principal la
protecció de la salut i la prevenció dels factors ambientals que puguin tindre una relació amb la
salut de les persones.
Atès que l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona té experiència en
l’avaluació dels riscos ambientals dels contaminants atmosfèrics i en l’estudi de l’impacte dels
agents ambientals en la salut de la població.
Atès que tant l’Ajuntament de la Canonja com l’Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de
Tarragona reconeixen la importància de mantenir un sistema integrat de vigilància dels factors
ambientals i dels problemes de salut relacionats amb el medi ambient al Camp de Tarragona amb
capacitat de generar informació útil per a la presa de decisions relacionades amb la gestió dels
riscos ambientals.
Vist el conveni entre l'Ajuntament de la Canonja i l'Agència de Salut Pública de Catalunya, per al
manteniment de les activitats de vigilància de l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de
Tarragona, el qual figura a l'expedient i es dóna per reproduït, que fixa una subvenció, per import
de 4.500 € en favor de l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona.
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Atès que segons informa el secretari interventor actal., existeix consignació pressupostària
suficient per fer front a la despesa a l'aplicació 231.48907 del pressupost municipal 2014.
Considerant el que disposa 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.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de la Canonja i l'Agència de Salut Pública de
Catalunya, per al manteniment de les activitats de vigilància de l'Observatori de Salut i Medi
Ambient del Camp de Tarragona, el qual figura a l'expedient i es dóna per reproduït.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 4.500 € que es deriva de la signatura del conveni abans
citat.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia, de forma tan àmplia com en dret sigui menester, per a signar la
documentació adient al tràmit.
Quart.- Notificar el present acord a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, pel seu coneixement i
efectes corresponents."
9.- GOVERNACIÓ...................................
10.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA...................................
11.- JOVENTUT...............................................
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. S’han fet o s’han començat els tràmits per què la biblioteca de la Canonja entri a la xarxa de
biblioteques de la Generalitat?
El Sr. Salvador Ferré respon:
El passat 30 de juny vam ser convocats a una reunió amb el Sr. Jordi Agràs, director dels Serveis
Territorials de Cultura i els responsables de Central de Biblioteques a Tarragona. A aquesta reunió
hi vaig assistir com a regidor de Cultura acompanyat de la tècnica de la Biblioteca, Sra. Montserrat
Montané.
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En aquesta reunió se'ns va fer saber del desig per part del Departament de Cultura d'integrar
parcialment la nostra Biblioteca al Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
Estar integrat en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) vol dir complir una sèrie de
requisits de funcionament i rebre determinat suport des dels serveis regionals (Central de
Biblioteques de Tarragona) i nacionals (Servei de Biblioteques del Departament de Cultura), com
ara l’accés al catàleg col·lectiu, ajuts per a l’adquisició de fons, etc.
El Sr. Jordi Agràs va manifestar que considerava que la Biblioteca de la Canonja hauria de formar
part directament del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (Llei 4/1993 del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya). Malgrat això, el que ens van oferir els tècnics és la integració parcial al
Sistema. Això comporta:
-Formar part del catàleg col·lectiu de la Lectura Pública.
-Formació per al personal de la Biblioteca: Cursos, xerrades, etc.
-Formació tècnica per al nou maquinari i sistema informàtic.
-Lots CEPSE: Lot de llibres inaugural.
-Accés als fons de llibres per als Clubs de Lectura, evitant així haver de comprar els exemplars.
-Exposicions temàtiques.
-Redistribució de fons: Descatalogats, manca d'espai, etc.
-Pressupost mínim per a la compra de Fons: 880 euros.
Uns dies més tard de la reunió ens van fer arribar una fitxa amb els requeriments tècnics per a
informatitzar la Biblioteca i una fitxa buida per a completar amb les dades de la nostra Biblioteca.
Aquesta última fitxa es va enviar a Central de Biblioteques de Tarragona, degudament
complimentada en data 8 de juliol de 2014.
Des de llavors estem a l'espera que ens diguin alguna cosa més sobre els passos que hem de
seguir per a la integració parcial. Amb data 5 de setembre de 2014, la biblioteca va enviar un
missatge a Central de Biblioteques requerint més informació sobre el procés.
La regidora portaveu del grup municipal CiU continua:
2. Per què el pagament del material de l’escola i les bates i el xandall no serveixen per sol·licitar
l’ajut que dóna l’Ajuntament?
L'alcalde respon:
El pagament del material que es compra en els comerços sí serveix per sol·licitar l'ajut.
El material que es paga a la mateixa escola o institut no serveix perquè no emeten factura.
Efectivament, la compra de bates i xandalls no està subjecta a ajuts. Això resta contemplat en les
bases.
Podria ser diferent, però és així.
Si agafem la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, veurem que "les
despeses s'han d'acreditar mitjançant factures i demés documents de valor probatori equivalent
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amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en els termes establerts
reglamentàriament."
La Sra. Cori Roca procedeix a la lectura de la següent pregunta:
3. Ja s’han posat desfibril·ladors a la Canonja? On? Els Guàrdies municipals o Protecció civil en
porten als vehicles?
Es podrien posar alguns al carrer, en llocs de molta concurrència (a prop de l’escola, del camp de
futbol), però a l’exterior?
I lligat amb això potser estaria be fer algunes reunions informatives a la població. Així com de
Suport vital bàsic. A l’escola es realitza des de fa un temps i potser es podria ampliar a altres
col·lectius.
L'alcalde respon:
Sí, tenim 3 desfibril·ladors. Un, per als serveis de la Guàrdia municipal; altre, per al poliesportiu i
altre, per al camp de futbol. Els responsables de la seva utilització han fet els corresponents
cursos de formació.
Com poder ser que es posin en un altre lloc, pot ser. Podríem posar un en cada centre públic, però
no es col·locaran al carrer.
La Sra. Cori Roca continua llegint:
4. L’Ajuntament s’ha plantejat comprar l’edifici on estava ubicat el Centre d’Estudis, com a
equipament pel poble, donat que és un edifici annex a l’Orfeó? Seria l'ocasió de tenir un gran
espai per la cultura.
L'alcalde dóna resposta a la pregunta presentada per la Sra. Roca:
Sí, és clar que s'ha pensat. El propietari sempre deia que ells eren compradors, no venedors. De
totes maneres, el preu de compra, com a mínim, seria de més de 200.000 € i adequar-lo, sobre el
milió.
Pregunta: Què deixem de fer?
A més, si ara que complim la Llei pressupostària, hem d'agafar un milió i mig d'euros, doncs ja no
la complirem.
La Sra. Cori Roca prosegueix amb el torn de preguntes:
5. L'Ajuntament ha donat subvenció, o ho farà, per les obres de restauració del campanar de
l'església de Sant Sebastià?
L'alcalde respon:
De moment, no s'ha donat subvenció. És possible que sí se'n concedeixi.
Bé, la Generalitat ha donat deu mil euros; el Bisbat, també deu mil, i l'Ajuntament què menys que
deu mil? S'hauria d'estudiar.
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La regidora portaveu del grup municipal CiU dóna lectura a la següent pregunta:
6. Hi haurà excavació a la Riera de la Boella enguany?
L'alcalde respon en aquest sentit:
Sí. S'iniciarà el dia 6 d'octubre i finalitzarà el 24 d'octubre.
Vull apuntar que en el Diari de Tarragona, recentment, va sortir publicat un article en relació al
jaciment de la Riera de la Boella. Es publica que aquesta excavació d'enguany es va endarrerir
per problemes burocràtics a l'hora de donar els permisos oficials i es considera el primer pas per
convertir el jaciment de la Boella en un pol turístic per la localitat.
Ara fa un any es va presentar el Pla director de la Boella. L'objectiu és que el jaciment sigui part
d'un centre interpretació on es pugui veure què es fa i que es trobi documentat tot el que s'ha anat
trobant. No obstant, encara fan falta uns cinc anys per veure si es troben més restes.
La Sra. Roca continua preguntant:
7. Al carrer Rec de Bardina hi ha un costat que la vorera s’acaba (on no hi ha cases) i, a l’altre, hi
aparquen cotxes que fa que quedi un pas estret pels dos sentits de circulació. Es podria buscar
una solució?
L'alcalde respon:
Es podria buscar una solució, però aquest terreny és particular.
La regidora portaveu del grup municipal CiU dóna lectura a la següent pregunta:
8. A la plaça del Barri Nou hi ha alguna actuació prevista? Els veïns es queixen del mal estat del
paviment.
L'alcalde respon:
No, en principi no. No tenim cap queixa dels veïns. És curiós, es queixen a l'oposició en lloc de
queixar-se al govern!!! És sorprenent.
Aquesta urbanització està cedida a l'Ajuntament??? Segurament, no. No és una urbanització com
l'UA2, que encara no és de l'Ajuntament, però estem pendent dels tràmits.
D'aquesta urbanització no sabem qui és el propietari.
La Sra. Cori Roca dóna lectura a l'última pregunta del grup municipal CiU:
9. Hi han convocades places per fer una borsa de treball per a cobrir places de la brigada
municipal, però ens han arribat comentaris que, de vegades, la informació que es dóna des de
l'OMAC no és del tot clara.
L'alcalde respon:
A què es refereix? En què no ha estat clara? Hi han unes bases i el personal de l'OMAC es regeix
per això. Em sobta aquest comentari "de que no és del tot clara". De veritat, què vol dir???
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Aquesta borsa de treball serveix per cobrir places de treballadors que es jubilen. Amb aquesta
borsa de treball es contempla la legalitat per cobrir les places, ja que l'Ajuntament no pot
contractar, segons diu la Llei. La Llei ho prohibeix. Aquest any es jubila una persona, i l'any que
ve, dues.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les dinou hores, cinquanta-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

