ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
CELEBRAT EL DIA 30 DE JULIOL DE 2015.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 30 de juliol de 2015, es reuneixen els
senyors membres de la Corporació, que a continuació es relacionen, a l'objecte de celebrar sessió
extraordinària, d'acord amb l'Ordre del Dia establert:
Presidència:
Roc Muñoz Martínez, alcalde.
Regidors:
Sr. Salvador Ferré Budesca, grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, grup municipal del PSC.
Sra. Sílvia Sola Clua, grup municipal del PSC.
Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, del grup municipal de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretaria intervenció
Daniel Sánchez Miguel, secretari interventor acctal.
No assistents i/o excusats
Cap
Per la Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia i que són els següents:
1.- Aprovació de l'acta anterior.S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària de data 30 de
juny de 2015, que acompanyava a la convocatòria.
2.- Despatx oficial.
Per l’alcaldia es dóna compte del Despatx oficial que hi ha hagut des de la darrera sessió plenària
ordinària.

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

Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 6837, de 24 de març de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
convocatòria de licitació, per a l'adjudicació del contracte de serveis de desinsectació,
desratització i desinfecció, i prevenció i control de la legionel·losi.

•

Núm. 6842, de 31 de març de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja sobre l'esmena
de l'anunci de la licitació del servei de desinsectació, desratització i desinfecció, i prevenció
i control de la legionel·losi al municipi de la Canonja.

•

Núm. 6842, de 31 de març de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació definitiva i es publiquen íntegrament les bases de la convocatòria per a
l'atorgament de subvencions, de suport a l'activitat comercial i empresarial, destinades a la
implantació d'establiments en l'àmbit de les claus urbanístiques 12, 13 i 14.

•

Núm. 6851, de 15 d'abril de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial de la modificació del reglament regulador dels agents de la Guàrdia municipal de la
Canonja.

•

Núm. 6858, de 24 d'abril de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fa
pública l'aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de construcció d'una nova sala de
gimnàs a la primera planta del poliesportiu municipal.

•

Núm. 6889, de 10 de juny de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador dels agents de la Guàrdia
municipal.

•

Núm. 6889, de 10 de juny de 2015, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
notifica als interessats que han d'acreditar la seva disponibilitat per ocupar una plaça
d'agent de la Guàrdia municipal.

•

Núm. 6909, de 9 de juliol de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic el
nomenament de la Sra. Mercè Veciana Bové, com a personal eventual, per ocupar el lloc
de treball de confiança i/o assessorament especial de comunicació.

•

Núm. 6917, de 21 de juliol de 2015, anunci pel qual es publica la licitació del servei de
manteniment de les copiadores digitals multifuncionals i impressores de l'Ajuntament.

•

Núm. 6920, de 24 de juliol de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica el
nomenament del Sr. Félix Salaet Ripollès per ocupar una plaça de vigilant municipal, per
motius d'urgència.

Butlletí oficial de la província.
•

Núm. 68, de 23 de març de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
definitiva de les bases per a l'atorgament de subvencions destinades al suport a l'activitat
empresarial i comercial a la Canonja.

•

Núm. 68, de 23 de març de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'obertura
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de la convocatòria de licitació, per a l'adjudicació del contracte de serveis de desinsectació,
desratització i desinfecció, i prevenció i control de la legionel·losi.
•

Núm. 71, de 26 de març de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es notifica a diferents
interessats que s'ha incoat expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a les
persones que figuren en el padró d'habitants municipal sense tenir la residencia efectiva al
municipi.

•

Núm. 73, de 28 de març de 2015, esmena de l'anunci de la licitació del servei de
desinsectació, desratització i desinfecció, i prevenció i control de la legionel·losi al municipi
de la Canonja.

•

Núm. 76, d'1 d'abril de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la matrícula de
l'impost sobre activitats econòmiques de l'any 2015.

•

Núm. 82, de 9 d'abril de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació inicial
de l'expedient núm. 2/15 de modificació de crèdits en el pressupost en vigor i la modificació
de la disposició addicional tercera de les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament.

•

Núm. 87, de 15 d'abril de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
inicial de la modificació del reglament regulador dels agents de la Guàrdia municipal de la
Canonja.

•

Núm. 92, de 21 d'abril de 2015, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es publica la
rendició del Compte General del Pressupost i d'Administració del Patrimoni corresponent a
l'exercici de 2014.

•

Núm. 94, de 23 d'abril de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es comuniquen els
períodes de cobrament dels tributs i altres ingressos de dret públic de l'any 2015.

•

Núm. 96, de 25 d'abril de 2015, edicte de l'Ajuntament de la Canonja, pel qual es notifica a
diferents interessats diverses propostes de revocació de llicències de guals que consten al
padró.

•

Núm. 97, de 27 d'abril de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja, pel qual es fa
pública l'aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de construcció d'una nova sala de
gimnàs a la primera planta del poliesportiu municipal.

•

Núm. 121, de 26 de maig de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
definitiva de la modificació de crèdits núm. 2/15, en el Pressupost en vigor i la modificació
de la disposició addicional tercera de les bases d'execució del pressupost municipal.

•

Núm. 125, de 30 de maig de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
definitiva de la modificació del Reglament regulador dels agents de la Guàrdia municipal de
la Canonja.

•

Núm. 135, d'11 de juny de 2015, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es notifica
als interessats que han d'acreditar la seva disponibilitat per ocupar una plaça d'agent de la
Guàrdia municipal.
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•

Núm. 138, de 15 de juny de 2015, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
l'aprovació de concessió de subvenció i ordre de pagament a favor del Sr. Sergio Arellano
Morán, pel naixement del seu fill/a.

•

Núm. 138, de 15 de juny de 2015, anunci pel qual es publica la delegació específica per al
casament de la parella formada per la Sra. Maria Salvatierra Heredia i la Sra. Carmen
Sánchez Mera, a la regidora de la corporació Sra. Francisca Márquez Sola.

•

Núm. 158, de 9 de juliol de 2015, anunci pel qual es fa públic el nomenament de la Sra.
Mercè Veciana Bové, com a personal eventual, per ocupar el lloc de treball de confiança i/o
assessorament especial de comunicació.

•

Núm. 160, d'11 de juliol de 2015, anunci pel qual es publica el nomenament dels membres
de la Junta de Govern Local, dels tinents d'alcalde i conferir delegacions específiques en
favor dels regidors i regidores.

•

Núm. 160, d'11 de juliol de 2015, anunci pel qual es fa pública la constitució de la Junta de
Govern Local, amb les corresponents facultats.

•

Núm. 160, d'11 de juliol de 2015, anunci pel qual es publica el règim de dedicació i els
drets econòmics dels membres electes de l'Ajuntament i les assignacions a grups
municipals.

•

Núm. 163, de 15 de juliol de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació inicial de
l'expedient núm. 6/15 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor i la modificació
de la Disposició addicional primera de les bases d'execució.

•

Núm. 168, de 21 de juliol de 2015, anunci pel qual es publica la licitació del servei de
manteniment de les copiadores digitals multifuncionals i impressores de l'Ajuntament.

•

Núm. 172, de 25 de juliol de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica el
nomenament del Sr. Félix Salaet Ripollès per ocupar una plaça de vigilant municipal, per
motius d'urgència.

Diari el Punt Avui.•

Anunci en el Diari el Punt Avui de data 11 d'abril de 2015, pel qual l'Ajuntament fa pública
l'aprovació inicial de la modificació del reglament regulador dels agents de la Guàrdia
municipal de la Canonja.

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 2015.

3.- PRESIDÈNCIA.-
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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 la darrera 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.
3.2.- Junta de Govern Local.
Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
3.3.- Donar compte de diferents subvencions sol·licitades per l'Ajuntament. A la vista de la
proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda restar-ne assabentat:
“L'alcaldia de l'Ajuntament de la Canonja, en les dates indicades, va resoldre el següent:
- El 4 de maig de 2015, acceptar les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a actuacions urgents d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat
dels equipaments esportius, aprovades pel Consell Català de l'Esport, Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la resolució PRE/604/2015, de 27 de març,
publicades en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6844, de 2 d'abril de 2015; i aprovar la
presentació de la sol·licitud de subvenció per les obres d'adaptació a la seguretat i renovació de la
instal·lació de l'enllumenat del camp d'esports municipal, contingudes en la memòria valorada
redactada per l'enginyer tècnic industrial de l'Ajuntament, amb un pressupost total de contracta de
41.203,51 € (IVA inclòs). Exp. 264/15.
- El 5 de maig de 2015, aprovar la presentació de la sol·licitud, al Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya, de la subvenció per a les actuacions especificades en el
projecte anomenat "Nosaltres", corresponent a l'exercici 2015, amb un pressupost de 13.500 €,
d'acord amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en
l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de
joventut, aprovades mitjançant l'Ordre BSF/204/2012, de 2 de juliol. Exp. 240/15.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de les resolucions de l'Alcaldia especificades en la part expositiva de la
present proposta”.
3.4.- Proposta de ratificació del nomenament dels representants de l'Ajuntament de la
Canonja en la Comissió de delimitació dels termes municipals iniciat per l'Ajuntament de
Reus. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el
Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Reus, de data 14 de desembre de
2012, pel qual es va iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Reus amb els termes
dels municipis d'Almoster, La Selva del Camp, Constantí, la Canonja, Vila-seca, Riudoms i l'Aleixar
i es va designar els membres d'aquell ajuntament en la Comissió de delimitació.
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En compliment del disposat a l'article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, el Plenari municipal, en data 31 de gener
de 2013, va acordar, entre d'altres, nomenar la Comissió de delimitació de l'Ajuntament de la
Canonja, formada per les següents persones:
–
–
–
–
–

El Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
El Sr. Salvador Ferré Budesca, regidor.
El Sr. Francisco Domínguez Sánchez, regidor.
El Sr. Daniel Sánchez Miguel, secretari actal. de la corporació.
El Sr. Miquel Orellana Gavaldà, arquitecte municipal.

El Ple d'aquesta entitat, en sessió ordinària celebrada en data 28 de novembre de 2013, va
acordar aprovar la delimitació dels termes municipals de Reus i de la Canonja, amb el contingut
recollit en l'Acta de delimitació de data 15 d'octubre de 2013, que consta a l'expedient.
En data 22 de juny de 2015, la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat va requerir a aquest Ajuntament que
ratifiqués, o si s'escau, designés de nou els representants de la Comissió, arran de la constitució
del nou Consistori resultant de les darreres eleccions locals, per tal de poder seguir la tramitació
dels expedients de delimitació del terme municipal de la Canonja amb els municipis limítrofs que
s'estan tramitant des de la Direcció General, i d'acord amb l'article 28.4 del Decret 244/2007.
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 30 de juny de 2015, va
aprovar l'organització de la Corporació.
Considerant el que disposa l'article 47.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
En conseqüència, es proposa al Ple d'adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar l'acord adoptat pel Ple d'aquesta entitat, en sessió celebrada en data 31 de
gener de 2013, en el sentit que els membres de la Comissió de delimitació de l'Ajuntament de la
Canonja seran:
–
–
–
–
–

El Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
El Sr. Salvador Ferré Budesca, regidor.
El Sr. Francisco Domínguez Sánchez, regidor.
El Sr. Daniel Sánchez Miguel, secretari acctal de la corporació.
El Sr. Miquel Orellana Gavaldà, arquitecte municipal.

Segon.- Remetre certificació d’aquest acord a la Direcció General d'Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat i a l'Ajuntament de Reus”.
3.5. Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la
concessió d'autoritzacions per a la senyalització de guals. A la vista de la proposta que
realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord
que seguidament es transcriu:
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“Per resolució de l'Alcaldia de data 5 de juny de 2015 s'inicia expedient de modificació de
l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de llicències de guals i s'encarrega a l'alcaldia
que presenti la seva proposta de modificació i a la secretaria intervenció i als serveis tècnics de
l'Ajuntament, els informes preceptius.
L'alcaldia va presentar en data 16 de juliol de 2015 la seva proposta de modificació de la dita
Ordenança municipal.
En data 8 de juny de 2015, l'enginyer tècnic d'obres públiques municipal emet el seu informe, que
diu:
"En diversos carrers del municipi que han estat urbanitzats durant els darrers anys s'ha utilitzat un
model de gual de vehicles format per placa central de pedra granítica, amb capçals del mateix
material arrodonits de 25 cm d'amplada.
Aquest tipus de gual es va construir d'aquesta mida per evitar la disminució de vorera útil i
permetre l'aprofitament màxim d'amplada de vorera per a l'ús de persones amb mobilitat reduïda
en carrers amb dimensions de vorera reduïdes.
Cal tenir en compte, doncs, que aquestes peces de gual no són de mida estàndard i s'han de
sol·licitar sota comanda, i el seu subministrament pot esdevenir complicat per a comandes
reduïdes i realitzades per particulars.
Aquests guals estan instal·lats actualment en els següents carrers del municipi:
-C/ Escultor Martorell.
-C/ Mossèn Enric Gispert.
-C/ Escultor Figueres.
-C/ Poeta Bertran.
-C/ Pere Gran Marca.
-Camí Vell de Reus.
-Av. Carrasco i Formiguera (tram situat entre av. Collblanc i c/ Miquel Coll i Alentorn).
-C/ Raval.
-C/ Masricart.
Es recomana per part del tècnic que subscriu que es consideri, per l'Equip de govern, la
possibilitat d'acordar l'exempció del compliment de l'obligatorietat de l'execució de les obres de
supressió del gual segons l'article 3 de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències de
guals, als guals inclosos en els carrers esmentats anteriorment.
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Cal tenir en compte que la reducció de l'amplada del gual que ocupa la peça limita molt la pèrdua
de secció lliure de la vorera i, per tant, comparat amb el gual realitzat amb la vorada de formigó
inclinada."
L'arquitecte municipal d'aquest Ajuntament va emetre informe en data 16 de juliol de 2015, que
diu:
"En relació a l'informe número 63/2015 emès per l'enginyer tècnic d'obres públiques municipal en
data 8 de juny de 2015, s'emet aquest informe complementari, amb els següents punts:
- No caldrà dipositar la fiança per garantir la reposició de la vorera en cas de baixa de la llicència
de gual, segons el punt 4 de l'article 3 de l'Ordenança reguladora de la concessió de llicències de
gual.
- Sí que serà necessari dipositar-la per tal de garantir la bona execució de les obres del gual, i
afectació a la via pública, que serà retornada una vegada finalitzades correctament.
- Els titulars de llicència de gual que hagin dipositat aquesta fiança podran sol·licitar-ne la
devolució."
El secretari interventor actal. va emetre informe el 17 de juliol de 2015, del qual es desprèn que
l'acord d'aprovació provisional de modificació de les ordenances municipals haurà d'adoptar-se pel
Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple dels membres presents i que, un cop
comprovat el compliment dels articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats o serveis dels ens locals, informa favorablement sobre
l'expedient número 466/2015 de modificació de l'Ordenança, per complir els requisits legals
exigibles.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la
concessió de llicències de guals.
Segon.- La nova redacció de l'Ordenança és la continguda al document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional, en compliment del que disposen els articles 178.1 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
63.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, del Reglament d'obres, activitats i serveis, s'hauran
d'exposar al públic en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis
de la Casa Consistorial pel termini mínim de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de
la seva publicació en l'últim dels diaris oficials (BOPT i DOGC).
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri”.
3.6.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general de subvencions.
A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
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aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vista l'ordenança general de subvencions municipal, publicada al Butlletí Oficial de la Província
núm. 82, de 7 d'abril de 2012.
Considerant que es proposa per l'alcaldia, introduir les següents modificacions en el seu redactat:
1.- Article 3
Allà on diu: “e) Les subvencions concedides per altres administracions en les que l’Ajuntament
actuï com a simple intermediari”.
Ha de dir: “e) Les subvencions o aportacions concedides per altres administracions o entitats
privades en les que l’Ajuntament actuï com a simple intermediari”
2.- Article 7
Allà on diu: “e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que
s’està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a
aquest Ajuntament, i front a la Seguretat Social”.
Ha de dir: “e) Acreditar, o declarar juradament, assumint la responsabilitat de les dades
declarades, i sempre amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió, que s’està
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, incloent les referents a aquest
Ajuntament, i front a la Seguretat Social, sense perjudici de les comprovacions ulteriors a realitzar
pels serveis municipals”.
3.- Article 12
Allà on diu:: “2. Les bases específiques de cada convocatòria poden preveure la substitució de la
presentació de determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant. En aquests
casos i abans de la proposta de resolució, es requerirà l’interessat perquè, en un termini màxim de
15 dies, presenti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades”.
Ha de dir: “2. Les bases específiques de cada convocatòria poden preveure la substitució de la
presentació de determinats documents per una declaració jurada signada pel sol·licitant, assumint
la responsabilitat de les dades declarades, sense perjudici de les comprovacions ulteriors que
puguin realitzar els serveis municipals”.
4.- Article 15
Allà on diu: “4. La resolució es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 10
dies des de la data d’adopció de l’acord”.
Ha de dir: “4. La resolució es notificarà a les persones interessades en el termini màxim de 10 dies
des de la data d’adopció de l’acord. La notificació s'entendrà efectuada, en el cas d'estimació de la
sol·licitud, amb l'ingrés de l'import concedit al compte designat pel sol·licitant. En el cas de
desestimació serà necessària notificació fefaent d'acord amb les normes generals de dret
administratiu”.
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5.- Article 21
Afegir un punt 5, amb el següent redactat:
“5. No obstant el disposat als apartats precedents, i sempre garantint el compliment els preceptes
relatius a la protecció de dades de caràcter personal, en compliment de la normativa de
transparència, es faran públiques les subvencions atorgades, a través de la web municipal”.
6.- Article 22
Allà on diu: “1. L’import de la subvenció municipal no excedirà del que disposin les bases
específiques o del que prevegi la relació nominal de subvencions continguda al pressupost
municipal o els convenis reguladors”.
Ha de dir: “1. L’import de la subvenció municipal no excedirà del que disposin les bases
específiques o del que prevegi la relació nominal de subvencions continguda al pressupost
municipal o els convenis reguladors, podent arribar a cobrir la totalitat de la despesa de l'activitat
subvencionada”.
7.- Article 23
Allà on diu:: 3.3. Dietes i despeses de viatge : Podran justificar-se amb càrrec a aquest concepte
les dietes i despeses de viatge del personal adscrit al programa, inclòs el personal voluntari. Dins
d’aquest concepte, podran justificar-se les despeses de transport mitjançant certificat del
representant legal de l’entitat on es faci constar les persones que l’han utilitzat i la necessitat del
desplaçament. La certificació haurà d’anar acompanyada de tots els abonaments o bitllets del
mitjà de transport públic col·lectiu utilitzat.
Ha de dir: “Allà on diu:: 3.3. Dietes i despeses de viatge : Podran justificar-se amb càrrec a aquest
concepte les dietes i despeses de viatge del personal adscrit al programa, inclòs el personal
voluntari. Dins d’aquest concepte, podran justificar-se les despeses de transport mitjançant
certificat del representant legal de l’entitat on es faci constar les persones que l’han utilitzat i la
necessitat del desplaçament”.
8.- Article 24.2
Suprimir la frase:
“• Bitllets o rebuts justificatius dels desplaçaments”.
9.- Article 24.3
a.- Allà on diu: “3. Quant a les factures i rebuts, han de complir amb els requisits formals establerts
pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit, o
norma que el substitueixi”.
Ha de dir: 3. Quant a les factures, han de complir amb els requisits formals establerts al Reial
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Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel que es regulen les
obligacions de facturació, o norma que el substitueixi.
b.- Suprimir 24.4 i 24.5 i renumerar el número 6, convertint-lo en 4.
10.- article 26.2
Allà on diu: “• Una memòria econòmica que inclourà: o una relació de totes les despeses de
l’activitat amb identificació del creditor, l’import, la data d’emissió i de pagament, i els desviaments
respecte al pressupost, o les factures o documents justificatius, o criteris de repartiment dels
costos generals i/o indirectes aplicats a l’actuació subvencionada o relació d’altres ingressos
obtinguts o subvencions rebudes per al finançament de l’activitat subvencionada”.
Ha de dir: “• Una memòria econòmica que inclourà: un balanç econòmic de l'activitat
subvencionada, amb el corresponent detall d'ingressos i despeses, una declaració responsable i
jurada presentada pel representant legal de l'entitat, en la qual es faci constar que s'ha executat la
totalitat del projecte subvencionat amb les quantitats detallades al balanç econòmic. Així mateix,
haurà d'aportar les factures o documents justificatius de la despesa corresponent a l'import
subvencionat per l'Ajuntament.
11.- Article 27
Allà on diu: “1. La justificació s’haurà de presentar en el termini establert a les bases específiques
reguladores de la corresponent subvenció. Les subvencions que figuren previstes nominativament
al pressupost municipal, s'hauran de justificar, en tot cas, abans de la data de finalització de
l'exercici econòmic”.
Ha de dir: “1. La justificació s’haurà de presentar en el termini establert a les bases específiques
reguladores de la corresponent subvenció. Les subvencions que figuren previstes nominativament
al pressupost municipal, s'hauran de justificar, en tot cas, dintre del trimestre següent al de
finalització de l'exercici econòmic, pel qual s'han atorgat”.
12.- Article 29
Allà on diu: “1. L’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i, en
tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes d’altres administracions públiques pot donar
lloc a la modificació de la resolució d’atorgament”.
Ha de dir: “1. L’alteració de les condicions que van determinar la concessió de la subvenció i, en
tot cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes d’altres administracions públiques pot donar
lloc a la modificació de la resolució d’atorgament, en el cas que aquest fet suposi una situació de
superàvit en el balanç econòmic de l'activitat subvencionada, que es declararà responsablement
amb la justificació de la subvenció”.
Considerant el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quant al procediment a seguir per
l'aprovació del reglament.
Vist el que es disposa l’article 52.1.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
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el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança general de subvencions, d'acord amb la
proposta transcrita a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació inicial, per un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública i d'audiència als interessats, el reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació”.
3.7.- Proposta d'acord relativa a l'establiment del servei públic de depuració d'aigües
residuals. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vist el conveni signat en data 16 de desembre de 2014, entre l'Ajuntament de la Canonja i
l'Agència Catalana de l'Aigua, per la redacció del projecte, explotació del Sanejament en Alta del
Nucli de la Canonja, on es manifesta que el servei públic de sanejament es prestarà indirectament
mitjançant la modalitat de concert, contractant-se la gestió del servei públic amb la mercantil Basf
Española SL, per procediment negociat sense publicitat, d'acord amb l'article 170.d) del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Vista la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei relatius
a l'expedient per a l'establiment dels servei de clavegueram i depuració de les aigües residuals,
incoat per la providència de l’Alcaldia de data 23 de juny de 2015.
Atès que l’exercici del servei de clavegueram i de depuració de les aigües residuals, és de la
competència municipal, en virtut del que disposen l'art. 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
bases del règim local (LRBRL d’ara endavant), i l'art. 66.3.l) 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 (TRLMRLC
d’ara endavant).
Per altra banda, segons el que estableix l’art. 26 de la LRBRL, la Diputació provincial coordinarà
en municipis com el present amb població inferior a 20.000 habitants, el servei d'evacuació i
tractament d'aigües residuals. Quan el municipi justifiqui davant la Diputació que pot prestar el
servei amb un cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió proposada per la Diputació
provincial o entitat equivalent, l'Ajuntament podrà assumir la prestació i coordinació dels serveis si
la Diputació ho considera acreditat.
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei de
clavegueram i depuració de les aigües residuals per part de l'Ajuntament.
Atès que la documentació incorporada a l’expedient compleix totes les determinacions recollides
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als articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normes d'aplicació.
Vist l'informe emès per la secretaria intervenció d’aquest ajuntament, el qual es troba incorporat al
present expedient.
Atès que el Ple municipal és l’òrgan competent per considerar la implantació del servei públic i per
acordar que l'expedient se sotmeti a informació pública, prèviament a l'aprovació definitiva, durant
el termini de 30 dies, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la província, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
Per tot això, l'alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Considerar la implantació del servei públic al municipi, en concret el servei de clavegueram i
depuració d'aigües residuals, prenent de base la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el
projecte de reglament del servei que obren el l'expedient
2. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona, als efectes del previst a l'art. 26.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de bases del règim local, si es considera acreditat que el municipi pugui assumir la
prestació del servei públic de clavegueram i de depuració de les aigües residuals.
3. Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la
darrera publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Corporació o a la seu electrònica, a efectes
de presentació d'al·legacions i suggeriments, concedint-se audiència pel mateix termini a l'Agència
Catalana de l'Aigua, a la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès, a l'empresa
EMATSA i a la mercantil BASF”.
3.8.- Proposta d'aprovació de la “Separata del trazado, Hidrologia-Drenaje, servicios
afectados, cerramientos y afecciones medioambientales de la actuación de supresión de
los pasos a nivel del PK 269/872 de la Línea FFCC Valencia a Tarragona y del PK 97/087 de
la Línea Lleida a Tarragona”. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vistos els tràmits efectuats en relació a la “Separata del trazado, Hidrologia-Drenaje, servicios
afectados, cerramiento y afecciones medioambientales de la actuación de supresión de los pasos
a nivel del PK 269/872 de la Línea FFCC Valencia a Tarragona y del PK 97/087 de la Línea FFCC
Lleida a Tarragona”.
L'esmentada actuació implica la supressió dels passos a nivell situats al PK 269/872 de la línia de
FFCC València-Tarragona mitjançant la construcció d'una passarel·la per al pas de vianants i
bicicletes i la supressió del pas a nivell situat al PK 97/087 de la línia de FFCC Lleida-Tarragona,
mitjançant la construcció d'un pas superior per a vehicles i vianants, per poder creuar per damunt
d'ambdues línies ferroviàries en dits punts, i la utilització del pont de la AEQT, situat en terrenys de
BASF ESPAÑOLA SL, per a l'ús dels serveis públics d'emergències.
Dicha actuación implica la supresión de los pasos a nivel situados al PK 269/872 de la línea de
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FFCC Valencia-Tarragona y al PK 97/087 de la línea de FFCC Lleida-Tarragona, así como la
construcción de una pasarela peatonal para el paso de bicicletas, para poder cruzar por encima
del paso a nivel de la línea de Valencia a Tarragona, y la utilización del puente de la AEQT, situado
en terrenos de BASF ESPAÑOLA SL, para el uso de los servicios públicos de emergencias.
Vist el document tècnic tramès per l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) datat a
febrer de 2015, que aquest Ajuntament va sotmetre a informe dels següents organismes
sectorials:
- Agència Catalana de l'Aigua.
- Unitat de Carreteres de la Diputació de Tarragona.
- Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.
- Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, es va enviar còpia del document tècnic a BASF ESPAÑOLA SL per tal que aportés
còpia del compromís d'utilització indefinida per part dels serveis d'emergències públics en el pont
situat en terrenys de la seva propietat.
Els diferents organismes sectorials requerits, han emès els respectius informes, obrants en
l'expedient, recollint algunes consideracions en relació a les seves competències sectorials.
No s'ha aportat per part de BASF ESPAÑOLA SA el document de compromís que es va requerir.
Per altra banda, la mercantil Indústrias Químicas del Óxido de Etileno SA (IQOXE) i l'Associació
Empresarial Química de Tarragona (AEQT) han comparegut a l'expedient, efectuant al·legacions.
L'arquitecte municipal, en data 14 de maig de 2015, a emès informe al respecte, que manifesta,
entre d'altres, el següent:
“(....)
13.- Revisado el documento enviado por ADIF a este Ayuntamiento en fecha 19.02.2015, hay
que hacer la siguiente consideración: el documento remitido por ADIF es un documento que como
su apartado 2.1 indica: “...El objecto de esta Separata de Trazado, Hidrología – Drenaje, Servicios
Afectados, Cerramiento y Afecciones Medioambientales, es el de informar al Organismo, Entidad,
empresas y particulares titulares del derecho de paso, de la solución finalmente adoptar, para
contar con su aprobación definitiva y posteriormente continuar con el desarrollo del estudio. Esta
Separata se considerará como la base fundamental del futuro proyecto de construcción, en el cual
quedará totalmente definida la solución de supresión del citado paso a nivel...” y tiene
equivalencia al Proyecto Básico, documento regulado por el artículo 12 del Reglamento del Sector
Ferroviario.
14.- De acuerdo con lo anterior, la aprobación de este documento por parte del Ayuntamiento y de
sus servicions técnicos, no presupone la aprobación técnica del mismo, ni tampoco la aprobación
a efectos de obtención de un permiso o licencia constructivo. Simplemente la aprobación de éste
documento lo es a efectos de verificar la bondad del trazado y de las soluciones que se aplicarán
para la supresión definitiva de ambos pasos a nivel, y que deberán de detallarse en el proyecto
constructivo. En el presente informe se recogen una serie de consideraciones y de condiciones
que derivan, en parte, de todas las reuniones mantenidas entre todos los actores y partes
implicadas y que derivan también de los informes de los organismos afectados, y de las industrias
también afectadas. ADIF, una vez redactado el Proyecto Constructivo deberá remitirlo de nuevo a
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este Ayuntamiento para poder verificar que en él se han incorporado las consideraciones y las
condiciones que se impondrán a la aprobación de la Separata de Trazado.
15.- Igualmente, tampoco a día de hoy se dispone del documento de compromiso de BASF
ESPAÑOLA SL, por el cual se compromete a dejar paso, con carácter indefinido, a través de su
propiedad, a los servicios de emergencias públicos en caso de necesidad de actuación, y a poder
cruzar a ambos lados de la línea FFCC Valencia-Tarragona por el puente existente y que se
encuentra también en su propiedad.
(…)
24.- De acuerdo con lo anterior, la separata de trazado se ajusta a las determinaciones del
planeamiento vigente, en tanto que la supresión del paso a nivel de la línia de Tarragona-Valencia
(269/872) se desarrolla por un camino público adscrito al sistema viario general; y la supresión del
paso a nivel de la línia Tarragona-Lleida (97/087) desarrolla una parte de las obras de
urbanización contenidas en el Plan Director Urbanístico de delimitación para la implantación de
una terminal intermodal de mercancías en el Camp de Tarragona, las cuales tendrán que ser
consideradas como obras del sector avanzadas a la ejecución definitivas del mismo.
25.- Vistos los antecedentes y visto el proyecto de separata aportado, hay que hacer las
siguientes consideraciones al documento enviado por ADIF a este ayuntamiento, a modo de
condiciones para la aprobación del posterior Proyecto Constructivo:
- el Proyecto Constructivo deberá de incorporar todas las consideraciones que derivan del informe
emitido por la Unidad de Carreteras de la Diputación de Tarragona (...).
- el Proyecto Constructivo deberá de incorporar todas las consideraciones que derivan del informe
emitido por la Agència Catalana de l'Aigua.
- el Proyecto Constructivo deberá de incorporar, en la medida de lo posible, todas las
consideraciones que derivan de la solicitud efectuada por la empresa IQOXE, sobretodo lo que
afecta al acceso de emergencias situada a este del muro de contención y talud del paso de la
línea de Lleida-Tarragona, para permitir la entrada y salida a su factoría por esta puerta con un
ancho de un carril por sentido. Igualmente deberá de incorporar todas y cuantas medidas de
seguridad sean necesarias para garantizar que ningún objeto podrá ser lanzado desde la pasarela
al interior de las industrias.
- el Proyecto Constructivo deberá incorporar también la totalidad de las consideraciones,
consiciones o observaciones técnicas que constan en el informe de la “Direcció General de
Prevenció, Extinció d'incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya” (Cuerpo de Bomberos
de la Generalitat)
26.- Asimismo se han detectado las siguientes deficiencias que tendrán que ser subsanadas en el
Proyecto Constructivo:
- el firme de los viales de acceso desde la N-340 hasta la entrada a la factoria de BASF/Terminal
ferroviaria tendría que ser del tipo que soporte la categoría de tráfico T1, y de acuerdo con el
Anejo 1 facilitado por la empresa OFITECO y que se adjunta al presente informe.
- el firme que corresponde a los caminos paralelos a la TV-3145 y que conducen hasta los
accesos a la zona verde denominada Muro Verde, deberían de ser del tipo Riego Asfáltico, y no
con acabado de zahorras, dado su mayor facilidada para un posterior mantenimiento.
- la separata no contempla como servicios afectados las conducciones de agua que abastecen
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desde la factoría de BASF la caseta de bombas situada en el Muro Verde, éstos deben
incorporarse al Proyecto Constructivo y garantizar el abastecimiento actual de agua a la zona
verde.
- igualmente la separata no contempla la replantación o reforestación y tratamientos de la zona
verde afectada. Deberá de incorporarse en el Proyecto Constructivo, teniendo en cuenta que la
replantación deberá de hacerse con especies arbustivas autóctonas, como por ejemplo el
platanus hispanica, el celtis australis, el fraxinus angustifolia, el populus alba, el cupresus
sempervirens stricta, etc...
- la separata tampoco contempla las indicaciones de la empresa BASF en referencia al vial de
acceso hasta el puente y que discurre por el interior de su factoría. Deberá de incorporarse en el
Proyecto Constructivo la documentación que consta en este informe como Anejo 2.
- asimismo el Proyecto Constructivo deberá fijar que el mantenimiento de los viales y alumbrado
que se encuentren en el interior de la factoría BASF, será a cargo de la factoría BASF o en quien
ésta delegue.
27.- Se adjunta además el informe técnico del Ingeniero de Obras Públicas Municipal, del tenor
literal siguiente, y cuyas consideraciones y condiciones tendrán que incorporarse al Proyecto
Constructivo:
“....ADIF ha presentado al Ayuntamiento en fecha 19.92.2015 un nuevo documento de separata
de trazado que lleva por título: “SEPARATA DE TRAZADO, HIDROLOGIA-DRENAJE, SERVICIOS
AFECTADOS, CERRAMIENTO Y AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES , DE LA ACTUACIÓN DE
SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DEL P.K.269/872 DE LA LÍNEA DE FF.CC. VALENCIA A
TARRAGONA Y DEL P.K. 97/087 DE LA LÍNEA FF.CC. LLEIDA A TARRAGONA.”, redactado por
la empresa OFITECO (Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, SA).
El objeto principal del documento presentado es el de definir la solución para la supresión de los
pasos a nivel del p.k. 269/872 de la línea férrea de Valencia a Tarragona y del p.k. 97/087 de la
línea férrea Lleida a Tarragona.
Las actuaciones se dividen en dos:
-Actuación nº1, supresión del paso a nivel 269/872 de la línea férrea Valencia-Tarragona,
mediante la construcción de una pasarela peatonal que dé continuidad al “Camino del Rourell”
-Actuación nº2, supresión del paso a nivel 97/087 de la línea férrea Lleida-Tarragona, mediante la
construcción de un paso superior, tanto para el paso rodado como para el paso peatonal.
Por lo que se refiere a la propuesta presentada , deberá incluirse los siguientes puntos para que
pueda ser informada favorablemente:
-Será necesario que el proyecto constructivo incluya un anejo de titutaridades resultantes, una vez
ejecutadas las obras, para que quede claro el ámbito de titularidad de cada administración de los
tramos y de los elementos a mantener pos cada administración competente (Ayto, ADIF y
Diputación de Tarragona).
-En la actuación 2, deberá tenerse en cuenta, y incluirse en el anejo de cálculo de firmes, el
cálculo en base a una categoria de tráfico pesado tipo T1, tal y como se indica en el anejo enviado
por OFITECO y que se incluye en el informe del Arquitecto Municipal.
-En el punto 3.6 se indica que la recogida de las aguas pluviales generadas por la infraestructura,
se desaguarà a la red de saneamiento del Polígono Industrial, cabe indicar que no existe red de
saneamiento de titularidad municipal en la zona, por tanto deberá estudiarse una solución
alternativa a la conexión del drenaje, que podria ser la conexión directa con la riera de la Boella,
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con la correspondiente autorización por parte de la Agencia Catalana del Agua, que es el titular de
la gestión de la misma.
-Deberá tenerse en cuenta las condiciones indicadas por todos los organismos sectoriales,
incluidas en el informe del Arquitecto Municipal....”
28.- De acuerdo con todo lo anterior expuesto, es criterio del técnico informar que puede
aprobarse la Separata de Trazado a efectos únicamente de las soluciones y trazado para la
eliminación de ambos pasos a nivel, quedando todavía por resolver distintos aspectos técnicos,
que deberán incorporarse en el Proyecto Constructivo.”
En data 14 de juliol de 2015 s'ha aportat el compromís amb caràcter irrevocable d'autorització a la
Generalitat de Catalunya per l'ús del pont d'accés a la mercantil Basf Española SL per la circulació
de vehicles d'emergències.
Vistes les atribucions que el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per
Decret 366/1998, de 17 d'octubre atribueix al Ple de la Corporació.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Donar trasllat a l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dels informes
emesos pels organismes sectorials i dels escrits d'al·legacions que seguidament es relacionen, en
relació a la “Separata del trazado, Hidrologia-Drenaje, servicios afectados, cerramiento y
afecciones medioambientales de la actuación de supresión de los pasos a nivel del PK 269/872 de
la Línea FFCC Valencia a Tarragona y del PK 97/087 de la Línea FFCC Lleida a Tarragona”,
redactada a febrer de 2015:
- Informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.
- Informe de la Unitat de Carreteres de la Diputació de Tarragona.
- Informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la
Generalitat de Catalunya.
- Informe de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
- Escrit d'al·legacions de Indústrias Químicas del Óxido de Etileno SA (IQOXE).
- Escrit d'al·legacions de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
Segon.- Aprovar la “Separata del trazado, Hidrologia-Drenaje, servicios afectados, cerramiento y
afecciones medioambientales de la actuación de supresión de los pasos a nivel del PK 269/872 de
la Línea FFCC Valencia a Tarragona y del PK 97/087 de la Línea FFCC Lleida a Tarragona”,
redactada a febrer de 2015, a efectes únicament de les solucions i traçat per l'eliminació d'ambdós
passos a nivell, amb la imposició de les condicions per l'aprovació posterior del Projecte
Constructiu detallades en l'informe de l'arquitecte municipal, que s'han transcrit en la part
expositiva del present acord, i que es donen aquí per íntegrament reproduïdes.
Tercer.- Requerir a l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) per tal que en el
Projecte Constructiu esmeni les deficiències indicades en els informes de l'arquitecte municipal i
de l'enginyer tècnic d'obres públiques municipal, que s'han transcrit en la part expositiva del
present acord, i que es donen aquí per íntegrament reproduïdes.”
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.-
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4.1.- Donar compte al Ple de l'informe emès pel secretari interventor actal. en relació al
compliment de la Llei de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions
comercials, i període mig de pagament corresponent al primer trimestre de 2015. 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, acorda restar-ne assabentat:
“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, 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.
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del
període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les
corporacions locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i han de
publicar periòdicament la informació següent relativa al seu període mitjà de pagament a
proveïdors referit al trimestre anterior.
Vistos els informes emesos pel secretari interventor actal. en data 20 d'abril de 2015, que figuren
en els expedients 250/2015 i 298/2015 i han pogut ser examinat pels assistents, en el que consten
la situació d'aquest Ajuntament davant el compliment de la normativa abans citada, pel que fa al
període mig de pagament a proveïdors i als terminis previstos per al pagament de les obligacions,
respectivament, relatius al primer trimestre de 2015.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats dels informes emesos pel secretari interventor actal. d'aquest Ajuntament,
en relació al compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials i el Reial
decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà
de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, relatius al primer trimestre de 2015”.
4.2.- Donar compte al Ple de l'informe emès pel secretari interventor actal. en relació a
l'obligació de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, primer trimestre de 2015. 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, acorda restar-ne assabentat:
“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
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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 20 d’abril de 2015, relatiu al
subministrament d’informació trimestral, que figura a l'expedient i ha pogut ser examinat pels
assistents, en el que consta la situació d'aquest Ajuntament davant el compliment de l'ordre abans
citada, pel que fa a objectius d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del deute viu,
en relació al primer trimestre de l'any 2015.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès pel secretari interventor actal. d'aquest Ajuntament, en
relació al compliment de Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en relació al primer trimestre de l'any 2015”.
4.3.- Proposta d'aprovació del Compte General del Pressupost, exercici 2014.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, fa constar que valoren positivament la feina realitzada, però, en tant que el seu
grup no ha participat en els comptes, s'abstindrà.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidoria d'hisenda en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del
PSC (10), CIU (1) i PP (1), i l'abstenció del membre del grup municipal de la CUP (1), l'acord que
seguidament es transcriu:
“Vist el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2014, format per la Intervenció dels Fons i
rendit per l’Alcaldia.
Atès que la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació ha informat favorablement
l’expressat Compte General.
Atès que el citat Compte General, juntament amb l’informe favorable de la Comissió Especial de
Comptes, ha estat exposat al públic als efectes de presentació de reclamacions, objeccions o
observacions, sense que durant el termini legal d’exposició se n’hagin produït.
Atès que es va procedir a convocar sessió extraordinària de la Comissió Especial de Comptes, en
data 8 de juliol de 2015, per tal de donar compte de l'expedient als nous regidors de la Corporació
resultants de les eleccions de 24 de maig de 2015.
Considerant que la tramitació de l’expedient s’ha efectuat de conformitat amb el preceptuat als
articles 208 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, i disposicions complementàries.
En conseqüència, el Ple, per unanimitat dels assistents, a proposta de la Comissió Especial de
Comptes de la Corporació i amb el Dictamen emès de conformitat per la Regidoria d’Hisenda,
acorda el següent:
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Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2014, per
considerar que el mateix està degudament rendit i justificat.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat al Tribunal de Comptes, als efectes de l’establert a
l’article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova la Llei reguladora
de les Hisendes Locals”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL.5.1.- Proposta d'aprovació de conveni entre l'Ajuntament de la Canonja i l'Institut Català de
Paleocologia Humana i Evolució Social, regulador de la subvenció a concedir per
l'Ajuntament, exercici 2015. A la vista de la proposta que realitza el regidor de cultura en relació
a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es
transcriu:
“Des de l’any 2007 l’Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (en endavant
IPHES), autoritzat mitjançant resolució del Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat
de Catalunya, han realitzat successives intervencions arqueològiques en el jaciment del Barranc
de la Boella, localitzat al municipi de la Canonja
Amb data de 29 d’abril de 2008, l'Ajuntament de la Canonja i l'IPHES van subscriure un Conveni
Marc de col·laboració amb l’objectiu de desenvolupar activitats conjuntes pel que fa a recerca,
docència i la socialització del patrimoni cultural.
L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de la Canonja, aprovada en sessió del Ple
de data 2 de febrer de 2012, estableix en el seu article 8, com a activitats o projectes
subvencionables les activitats destinades al foment del turisme del municipi de la Canonja, així
com el coneixement i foment d’aquest fora del territori municipal.
L’Ajuntament de la Canonja sempre ha col·laborat en els treballs arqueològics realitzats, donant
suport logístic, i així ho vol continuar fent.
Actualment l’IPHES inclou el jaciment del Barranc de la Boella en els projectes de recerca:
“Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i
rieres del Camp de Tarragona,” finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya; “Dispersiones faunísticas y evolución climática en los ecosistemas terrestres del
Mediterráneo occidental durante el Pleistoceno inferior: ¿este-oeste o norte sur? finançat pel
Ministerio de Economía y Competitividad, i en el grup de recerca reconegut i finançat per l’AGAUR
“Paleecologia Humana del plio-plistocè”. Així mateix, s’ha redactat un pla d’actuació
específicament del jaciment del Barranc de la Boella.
La continuïtat de les tasques d’excavació és una qüestió rellevant pel municipi i per tant, es
proposa l'establiment d'un conveni específic de suport a la recerca amb l’objectiu de donar
cobertura a les activitats derivades de la intervenció arqueològica de l’any 2015, que consten al
pla abans esmentat.
Vist el conveni que té per objecte regular la subvenció a concedir per l’Ajuntament de la Canonja, i
concretar la participació d’ambdues parts en els treballs d'intervenció arqueològica i de recerca al
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jaciment del Barranc de la Boella, que es realitzaran durant l’any 2015, d’acord amb les previsions
contingudes al pla d’intervenció arqueològica del jaciment del Barranc de la Boella, exercici 2015, el
qual consta a l'expedient i es dona per reproduït.

En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, entre el l'Ajuntament de la Canonja i l'IPHES,
regulador de la subvenció a concedir per l’Ajuntament de la Canonja, pels treballs d'intervenció
arqueològica i de recerca al jaciment del Barranc de la Boella, que es realitzaran durant l’any 2015,
d’acord amb les previsions contingudes al pla d’intervenció arqueològica del jaciment del Barranc de la
Boella, exercici 2015, el qual consta a l'expedient i es dona per reproduït.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 25.000 € 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'IPHES”.
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ.6.1.- Proposta d'aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a
l'adquisició de llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en Llars d'infants, per
als estudis d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i
batxillerat, curs 2015-2016, i concessió de subvenció per a estudis futurs per a estudiants
de Batxillerat dels cursos 2014-2015 i 2015-2016.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, fa constar que les bases haurien de tenir en consideració les rendes dels
sol·licitants, donant-se més ajuda a qui menys renda tingui, i menys ajuda, o inclús cap, a qui més
en tingui. Aquest criteri sí que s'ha utilitzat per redactar les bases corresponents a les ajudes per
despeses bàsiques de la llar, que s'aproven en aquest mateix ple. Per aquest motiu el grup de la
CUP votarà en contra de l'acord.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidoria d'ensenyament i ocupació, en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels
grups municipals del PSC (10), CIU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal
de la CUP (1), l'acord que seguidament es transcriu:
“Vist que és desig d'aquest Ajuntament crear una línia d'ajuts individuals per a l'adquisició de
llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en Llars d'infants, per als estudis d'Educació
Infantil (EI), Educació Primària (EP), Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, curs
2015-2016, i concessió de subvenció per a estudis futurs per a estudiants de 2n de Batxillerat, de
cada un dels cursos 2014-2015 i 2015-2016.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts i subvencions i la forma d'accedir als mateixos, així
com els criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la
redacció de les corresponents bases, les quals figuren a l'expedient de tràmit, havent-se pogut
examinar pels assistents.
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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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de
llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en Llars d'infants, per als estudis d'Educació
Infantil (EI), Educació Primària (EP), Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, curs
2015-2016, i concessió de subvenció per a estudis futurs per a estudiants de 2n de Batxillerat de
cada un dels cursos 2014-2015 i 2015-2016.
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”.
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta d'acord relativa a la modificació de la composició del Comitè Municipal de
l'Emergència. A la vista de la proposta que realitza la regidoria de protecció civil en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, regula els diversos instruments de
planificació de la protecció civil, amb la finalitat de cobrir les diverses situacions de risc que
presenta la realitat i oferir un marc territorial i orgànic adequat per a afrontar-les. En aquest sentit,
es posa un especial èmfasi en la necessitat de garantir la compatibilitat i la integrabilitat dels plans
que elaborin les diverses administracions catalanes.
El Pla bàsic d’emergència municipal és la peça clau en l’estructuració de tot el sistema de
planificació en matèria de protecció civil. Abans de la promulgació de la Llei 4/1997, s’havia
confeccionat la línia bàsica per a l’elaboració dels plans d’emergència municipal. Els ajuntaments
havien de seguir aquesta línia bàsica, de conformitat amb l’article 2.a del Decret 142/1990, de 28
de maig, de regulació del procediment per a l’elaboració, l’aprovació i l’homologació dels plans
d’emergència municipal.
L'estructura municipal per fer front a les emergències, consisteix en el Comitè Municipal de
l'Emergència, format per:
–
–
–
–

Responsable municipal de l'emergència
Consell assessor
Grup local logístic i d'acollida
Grup local d'ordre i avisos a la població

Vist que, per acord del Ple de data 1 de desembre de 2011 es va aprovar la creació del Comitè
Municipal de l'Emergència, així com la seva composició.

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

Atès que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessions ordinàries celebrades en dates 25 de juliol i 28
de novembre de 2013, va acordar aprovar la modificació de la composició del Comitè.
Atès que el Ple d'aquesta entitat, en sessió celebrada en data 30 de juny de 2015, d'organització
de la corporació, va acordar, entre d'altres, nomenar als tinents d'alcalde i conferir les delegacions
específiques en favor dels regidors i regidores.
Atès que des d'aquesta data, hi ha hagut una variació en la situació laboral d'un membre que
l'integraven, concretament, del Sr. José Luis Plaza Mendieta, per jubilació parcial; i una altra
variació amb la contractació del Sr. Sergi Triquell Güell, com a enginyer industrial.
Considerant, doncs, que cal modificar la composició del Comitè Municipal de l'Emergència.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de la composició del Comitè Municipal de l'Emergència, tal i com
s'indica a continuació:
Responsable municipal de l'emergència:
Nom

Càrrec

Telèfons de localització

Roc Muñoz Martínez
Titular

Alcalde

606243264
977548394

Salvador Ferré Budesca
Suplent

1r Tinent d'alcalde

649072458

Consell Assessor:
Nom

Càrrec

Telèfons de localització

Francisco Domínguez Sánchez
Titular

Regidor de Protecció Civil

690292667
977543325

Glòria Virgili Gispert
Suplent

Regidora de Medi Ambient

608334769

Salvador Ferré Budesca
Titular

1r Tinent d'alcalde

649072458

Francesc Roca Gutiérrez
Suplent

Regidor de Festes

605914417
977544359

Manel Catalan Padilla
Titular

Cap de seguretat

626365396

Antonio Fernández Lerena
Suplent

President Associació Voluntaris
de Protecció Civil

686338022
620335730
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Manuel Carrasco García
Titular

Responsable brigada municipal

605914416

Miguel Maestre Linares
Suplent

Brigada municipal

617721341
977545843

Grup local de logística i d'acollida:
Nom

Càrrec

Telèfons de localització

Manuel Carrasco García

Responsable brigada municipal

605914416

Miguel Maestre Linares

Brigada municipal

617721341
977545843

Francisco Javier Ruíz Merino

Brigada municipal

600065589

Miquel Orellana Gavaldà

Arquitecte municipal

606776668

Voluntaris Protecció Civil

Voluntaris Protecció Civil

977551256

Francisca Márquez Sola

Regidora
d'Acció
Ciutadania

Lídia Vera Sánchez

Centre Cívic

Sergi Triquell Güell

Enginyer
municipal

Social

i

690285258
977549036
646824343
977546100

tècnic

industrial

678627630

Grup local d'ordre i avisos a la població:
Nom

Càrrec

Telèfons de localització

Manel Catalan Padilla

Cap de seguretat

626365396

Carles Rull Serra

Voluntari de Protecció Civil

696376155

Segon.- Comunicar aquest acord als membres designats per a formar part del Comitè Municipal
de l'Emergència, pel seu coneixement”.
7.2.- Proposta relativa a l'autorització de la cessió de tots els drets i obligacions que té
l'empresa Restaurantes Coronado SL, en virtut del contracte de concessió per l'explotació
del servei de bar del poliesportiu municipal, a favor de Restaurante Jose Coronado SL, i
d'aprovar-ne la pròrroga anual. A la vista de la proposta que realitza la regidoria d'esports en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es
transcriu:
“Per acord del Ple de data 29 de maig de 2006, es va aprovar l'expedient de contractació per
adjudicar per procediment obert la concessió administrativa de l'explotació del servei de bar del
poliesportiu municipal de la Canonja. Es va delegar en l'Alcaldia la competència en l'adopció dels
posteriors acords de l'expedient.
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Per Decret de l'Alcaldia de data 18 d'agost de 2006, es va adjudicar la concessió del
administrativa del servei de bar del poliesportiu municipal, a la mercantil Restaurantes Jomi SLL, i
es va formalitzar el contracte el dia 1 de setembre de 2006.
Per acord del Ple de data 31 de juliol de 2007, es va autoritzar la cessió de tots els drets i
obligacions que tenia l'empresa Restaurantes Jomi SLL, en virtut del contacte de concessió per
l'explotació del servei, a la mercantil Restaurantes Coronado SL.
El contracte de concessió per l'explotació del servei tenia una durada inicial de 5 anys, el qual a la
seva finalització s'ha anat prorrogant anualment, essent l'última pròrroga fins el dia 31 d'agost de
2015, si bé s'ha detectat una errada material en els Decrets de l'Alcaldia on s'aprovava la
pròrroga, en el sentit que encara es feia constar com a adjudicatari a Restaurantes Jomi SLL,
quan aquesta havia cedit el contracte a Restaurantes Coronado SL.
Atès que fins a data data d'avui, cap de les dues parts ha efectuat denúncia expressa, i que per la
bona gestió del servei es considera convenient la seva renovació anual.
El Sr. José Coronado Fuentes ha presentat una instància en data 7 de maig de 2015, on
manifesta que la mercantil Restaurantes Coronado SL, adjudicatària de la concessió
administrativa del servei de bar del Poliesportiu municipal, interessa la cessió del contracte a la
mercantil Restaurante José Coronado SL, de la qual també n'és administrador.
S'ha aportat, respecte la mercantil Restaurante José Coronado SL, l'escriptura de constitució de la
societat, els certificats d'estar al corrent de pagament amb l'agència Tributària i la Tresoreria
General de la Seguretat Social, la declaració censal presentada davant de l'Agència Tributària, i la
declaració responsable sobre de no estar incurs en causes d'incapacitat, incompatibilitats i
prohibicions de contractar, aixi com acreditació d'ingrés a la Tresoreria municipal de la fiança
exigida en el contracte per import de 15.000€.
L'empresa Restaurantes Coronado SL està al corrent de pagament de les seves obligacions amb
l'Ajuntament.
La disposició transitòria primera, paràgraf segon, del Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, estableix que els contractes administratius
adjudicats abans de la seva entrada en vigor, es regeixen, quant als efectes, compliment i extinció,
per la normativa, inclosa la durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.
D'acord amb l'art. 22.2.n) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en la seva
redacció vigent en el moment en que es va tramitar l'expedient de contractació, estableix la
competència del Ple de la Corporació, en les concessions plurianuals superiors als quatre anys.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Autoritzar la cessió de tots els drets i obligacions que té l'empresa Restaurantes
Coronado SL, en virtut del contracte de concessió per l'explotació del servei de bar del poliesportiu
municipal, a favor de Restaurante Jose Coronado SL.
Segon.- Que s'incorpori el present acord al contracte administratiu a formalitzar amb la societat
Restaurante José Coronado SL.
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Tercer.- Retornar a Restaurantes Coronado SL, la garantia definitiva ingressada en data 9
d'octubre de 2007, per import de 15.000€, per la concessió de l'explotació del bar del poliesportiu
municipal.
Quart.- Esmenar l'errada material detectada en la part resoluctiva dels decrets d'Alcaldia de dates
30 d'agost de 2011, 30 d'agost de 2012, 30 d'agost de 2013 i 1 de setembre de 2014, en el sentit
de fer constar com a adjudicatari del contracte a Restaurantes Coronado SL, per cessió del
contracte efectuada per Restaurantes Jomi SLL.
Cinquè.- Aprovar la pròrroga anual del contracte de concessió administrativa del servei de bar del
Poliesportiu municipal de la Canonja “Josep Canadell Veciana” a l'empresa Restaurantes José
Coronado SL, des del dia 1 de setembre de 2015, fins el dia 31 d'agost de 2016, de conformitat
amb l'establert al contracte inicial”.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d'acord en relació a la justificació de despeses relatives al Carnaval 2015 i Festa
de la Municipalitat 15 d'abril. A la vista de la proposta que realitza la regidoria de promoció
econòmica en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que
seguidament es transcriu:
“Vistes les justificacions de despeses corresponents a diferents activitats lúdiques i festives,
organitzades per aquest Ajuntament, que a continuació s'indiquen, amb expressió dels imports
justificats en cada cas:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Carnaval 2015 (Exp.98/15)

30/04/15

16.739,15 €

Festa Municipalitat 15 d'abril (Exp.
411/15)

12/06/15

17.525,66 €

Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de la Intervenció dels Fons, s'han carregat
a les diferents aplicacions pressupostàries que figuren indicades als corresponents decrets, els
quals obren en els expedients de tràmit i han pogut ser examinats pels assistents.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats i ratificar les resolucions de l'alcaldia de les dates indicades a la part
expositiva, relatives a l'aprovació de despeses de diferents activitats lúdiques i festives
organitzades per aquest Ajuntament, en els termes que s'indiquen a la part expositiva del present
acord”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.9.1.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per despeses
bàsiques de la llar (taxa recollida d'escombraries), exercici 2015. A la vista de la proposta que
realitza la regidoria d'acció social en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per
unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
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“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 els exercicis 2012, 2013 i 2014, i és desig
d'aquesta Corporació que es continuïn mantenint pel present exercici 2015.
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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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 2015.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, publicant una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en el benentès que, de no
produir-se al·legacions, quedaran definitivament aprovades”.
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Proposta d'acord relativa a la designació de les festes locals de la Canonja pel proper
any 2016. A la vista de la proposta que realitza la regidoria de governació en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
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 2016.
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 2016, s'han de celebrar
els dies 20 de gener (Dia de Sant Sebastià) i el dia 15 d'abril (Diada de la municipalitat).
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Designar com a festes locals de la Canonja pel proper any 2016, els dies 20 de gener i
15 d'abril.
Segon.- Traslladar el present acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
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Catalunya, pel seu coneixement i per tal que tingui els efectes corresponents.
10.2.- Proposta d'acord relativa a la creació i classificació de les places de secretari i
interventor amb habilitació de caràcter nacional, categoria d'entrada. A la vista de la proposta
que realitza la regidoria de governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova,
per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“En data 27 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de la Canonja va aprovar inicialment la
plantilla del personal funcionarial i laboral per a l’any 2015, juntament amb el pressupost municipal
i la relació valorada dels llocs de treball que l’acompanya. Atès que contra l’acord d’aprovació
inicial no es van presentar al·legacions, la plantilla i relació annexa van quedar definitivament
aprovades.
Vist l’informe emès pel secretari interventor acctal, que diu:
“Ref. Creació i classificació dels llocs reservats a funcionaris i funcionàries amb habilitació de
caràcter estatal.
En relació a l’assumpte de referència, es reiteren els informes emesos en data 30 d’octubre de
2010 i 3 de maig de 2013, fent constar:
Primer.- Són llocs de treball reservats a funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter
estatal els que tenen atribuïda la responsabilitat administrativa de les funcions de secretaria,
control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat,
tresoreria i recaptació, en els termes i les condicions que es determinen en la normativa bàsica
estatal.
Segon.- La denominació i les característiques essencials d’aquests llocs de treball, quedaran
reflectides en la relació dels llocs de treball de cada entitat, d’acord amb la normativa vigent, i
s’estructuraran en les subescales següents:
a) Secretaria.
b) Intervenció tresoreria.
c) Secretaria intervenció.
Tercer.- La creació, classificació i supressió dels llocs de treball reservats a funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter estatal corresponen a la Direcció General d’administració local del
Departament de Governació i administracions Públiques, de conformitat amb els següents criteris:
Secretaries:
A-) Secretaries de classe primera: estan reservades a personal funcionari pertanyent a la
subescala de secretaria, categoria superior, les secretaries de diputacions provincials, de consells
de vegueries, de consells comarcals, d’entitats metropolitanes, d’ajuntaments de capitals de
província, de grans ciutats o de municipis amb població superior a 20.000 habitants.
B-) Secretaries de classe segona: estan reservades a personal funcionari pertanyent a la
subescala de secretaria, categoria d’entrada, les secretaries d’ajuntaments el municipi dels quals
tingui una població d’entre 5.001 i 20.000 habitants, així com els de població inferior a 5.001
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habitants i uns drets reconeguts nets per ingressos ordinaris deduïts de la darrera liquidació
pressupostària superiors a 3.000.000,00 d’euros.
C-) Secretaries de classe tercera: estan reservades a personal funcionari pertanyent a la
subescala de secretaria intervenció les secretaries d’ajuntaments el municipi dels quals tingui una
població inferior a 5.001 habitants i drets reconeguts nets per ingressos ordinaris deduïts de la
darrera liquidació pressupostària que no excedeixin els 3.000.000,00 d’euros.
Llocs de treball d’intervenció
A-) Intervencions de classe primera: estan reservats a personal funcionari pertanyent a la
subescala d’intervenció tresoreria, categoria superior, els llocs d’intervenció en corporacions amb
secretaries de classe primera.
B-) Intervencions de classe segona: estan reservats a personal funcionari pertanyent a la
subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada, els llocs d’intervenció en corporacions amb
secretaria de classe segona i els llocs d’intervenció en règim d’agrupació d’entitats locals les
secretaries de les quals estiguin incloses en classe segona o tercera.
Llocs de treball de tresoreria
A-) Hi haurà un lloc de treball denominat tresoreria, reservat a personal funcionari pertanyent a la
subescala d’intervenció tresoreria, a les entitats locals amb secretaria de classe primera i en
aquelles la secretaria de les quals estigui classificada de classe segona que s’hagin agrupat amb
unes altres a l’efecte de sosteniment en comú del lloc únic d’intervenció.
B-) En les restants entitats locals amb secretaria de classe segona serà la relació de llocs de
treball la que determini si el lloc esmentat està reservat a habilitat o habilitada de caràcter estatal o
pot ser ocupat per un dels seus funcionaris o de les seves funcionàries degudament qualificats o
qualificades.
C-) La responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria, comptabilitat i recaptació en les
entitats locals amb secretaries de classe tercera podrà ser atribuïda a un o una membre de la
corporació o a un funcionari o una funcionària d’aquesta.
En virtut de la normativa vigent, escauria classificar les places d’habilitació nacionals amb les
subescales de secretari i intervenció- tresoreria, amb la categoria d’entrada, en tractar-se d’una
secretaria i una intervenció de classe segona.
A la data d’emissió del present informe no s’han classificat els llocs de treball reservats a
funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter estatal de l’Ajuntament de la Canonja per part
de la Direcció General d’administració local del Departament de Governació i administracions
Públiques.
Així, qui subscriu, informa que escau notificar a la Direcció General d'administració Local aquesta
situació amb la corresponent proposta de classificació, fent constar que actualment la plaça que
figura a la plantilla de personal de l'Ajuntament és la de secretari interventor. D’aquesta manera, i
d’acord amb els antecedents, escauria proposar la classificació dels llocs reservats, com a
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secretaria de classe segona i intervenció de classe segona, i proveir-se segons els sistemes
reglamentaris.
Un cop classificades les places en la forma abans especificada, escauria crear-les a la plantilla de
personal municipal mitjançant la tramitació del corresponent expedient, tot suprimint la plaça
actual de secretari interventor”.
A la vista de l’informe emès pel secretari interventor acctal, l’alcaldia proposa que el ple aprovi la
sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local de creació i classificació de les places
següents:
Denominació

Núm
Places

Subgrup

Subescala

Categoria

Retribucions

1

A1

Secretaria

Entrada

Compl. Destí:
28

Secretari
d’habilitació Nacional

Compl.
Específic
1525
€/mensuals
Interventor
d’habilitació Nacional

1

A1

Intervenció
tresoreria

Entrada

Compl. Destí:
28
Compl.
Específic
1475
€/mensuals

Atès que segons informa el secretari interventor accidental existeix consignació suficient al
pressupost municipal vigent per fer front a la despesa que es deriven de la creació i classificació
proposada, pels mesos que resten fins al final de l’exercici.
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, quant a les competències
del Ple.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Proposar la creació i classificació de les següents places:
Denominació

Núm
Places

Subgrup

Subescala

Categoria

Retribucions

1

A1

Secretaria

Entrada

Compl. Destí:

Secretari
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d’habilitació Nacional

28
Compl.
Específic
1525
€/mensuals

Interventor
d’habilitació Nacional

1

A1

Intervenció
tresoreria

Entrada

Compl. Destí:
28
Compl.
Específic
1475
€/mensuals

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Administració Local, als efectes
escaients.
10.3.- Proposta de modificació de la plantilla de personal municipal. A la vista de la proposta
que realitza la regidoria de governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova,
per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
En data 27 de novembre de 2014, el Ple de l’Ajuntament de la Canonja va aprovar inicialment la
plantilla del personal funcionarial i laboral per a l’any 2015, juntament amb el pressupost municipal
i la relació valorada dels llocs de treball que l’acompanya. Atès que contra l’acord d’aprovació
inicial no es van presentar al·legacions, la plantilla i relació annexa van quedar definitivament
aprovades.
Per resolució de l’alcaldia de data 9 de juliol de 2015, es va resoldre iniciar l’expedient per a la
modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de la Canonja.
Vist que la modificació de la plantilla ve motivada per la necessària creació de les places
corresponents a la classificació de la secretaria i intervenció, preceptives d’acord amb les
determinacions del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i, a més, per
motivacions de reorganització administrativa.
D’aquesta manera, atenent les necessitats actuals de la població en l’assessorament en matèria
de cerca de feina, es proposa la creació d’una plaça de tècnic/a d’ocupació. Així mateix, als
efectes d’un correcte funcionament dels serveis tècnics municipals de territori i brigada municipals,
es considera necessària la creació d’una plaça d’arquitecte tècnic.
Així, la modificació de la plantilla, i les amortitzacions i creacions proposades són les següents:
a) Amortitzacions:
Amortització d’una plaça de delineant a jornada completa, que figura a la plantilla laboral de
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l’Ajuntament i que es troba vacant.
Amortització d’una plaça d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, personal funcionarial, grup A,
subgrup A2, escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps
parcial (7 hores setmanals), que es troba vacant.
Amortització d’una plaça de secretari interventor, un cop resultin classificades i creades les places
de secretari d’entrada i interventor d’entrada.
b) Creacions:
Creació d’una plaça d’arquitecte/a tècnic, personal funcionarial, grup A, subgrup A2, escala
administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps parcial (33 hores
setmanals), que substitueix la plaça amortitzada de delineant, que ja es trobava pressupostada
amb idèntic import.
Creació d’una plaça de Tècnic/a d’Ocupació, personal funcionarial, grup A, subgrup A2, escala
administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps parcial (14 hores
setmanals), que substitueix la plaça amortitzada de l’enginyer tècnic d’obres públiques, que ja es
trobava pressupostada amb idèntic import.
Creació d’una plaça de secretari d’habilitació nacional, categoria d’entrada.
Creació d’una plaça d’interventor d’habilitació nacional, categoria d’entrada.
Atès que segons disposa l'article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, la plantilla es pot modificar amb posterioritat
a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de
nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a
l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa interna.
Atès que segons disposa l'article 28 de l'esmentat text legal la plantilla integrada en la forma
indicada en l'article 25 d'aquest Reglament, un cop aprovada pel ple de la corporació o òrgan
corporatiu màxim de l'entitat local, s'ha de publicar íntegrament, en el termini dels trenta dies
següents al d'aquesta aprovació, al butlletí oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i se n'han de trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat. La modificació de plantilla prevista a l'article
anterior no requereix la publicació de tota la plantilla sinó únicament la de l'abast concret de la
modificació esmentada.
Atès que segons informa el secretari interventor accidental existeix consignació suficient al
pressupost municipal vigent per fer front a la despesa derivades de les modificacions proposades.
Considerant el que disposa l'article 283.4 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.
Considerant el que disposa l'article 52.2.j), en relació amb el 82, 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, quant a
les competències del Ple.
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En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per amortització i creació de
les següents places:
a) Amortitzacions:
Amortització d’una plaça de delineant a jornada completa, que figura a la plantilla laboral de
l’Ajuntament i que es troba vacant.
Amortització d’una plaça d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques, personal funcionarial, grup A,
subgrup A2, escala administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps
parcial (7 hores setmanals), que es troba vacant.
Amortització d’una plaça de secretari interventor, un cop resultin classificades i creades les places
de secretari d’entrada i interventor d’entrada.
b) Creacions:
Creació d’una plaça d’arquitecte/a tècnic, personal funcionarial, grup A, subgrup A2, escala
administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps parcial (33 hores
setmanals), que substitueix la plaça amortitzada de delineant, que ja es trobava pressupostada
amb idèntic import.
Creació d’una plaça de Tècnic/a d’Ocupació, personal funcionarial, grup A, subgrup A2, escala
administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada, a temps parcial (14 hores
setmanals), que substitueix la plaça amortitzada de l’enginyer tècnic d’obres públiques, que ja es
trobava pressupostada amb idèntic import.
Creació d’una plaça de secretari d’habilitació nacional, categoria d’entrada.
Creació d’una plaça d’interventor d’habilitació nacional, categoria d’entrada.
La creació de les places d’habilitació nacional, resten supeditades a que es classifiquin per part de
la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Exposar al públic la modificació de la plantilla de personal, per un termini de 15 dies
hàbils al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, als efectes de presentar,
si escau, les reclamacions que es considerin convenients, en els termes que estableixi l’art. 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu. Si se’n presenten, el Ple disposarà
d’un termini d’un mes per resoldre-les.
L’aprovació definitiva es notificarà a les persones interessades i als representants dels
treballadors.
Una vegada esdevingui definitiu, s’ha de publicar la modificació de la plantilla de personal en el
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termini de trenta dies següents al d’aquesta aprovació en el Butlletí Oficial de la província de
Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com trametre’n còpia al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a
l’Administració de l’Estat.
Tercer.- Traslladar l’esmentat acord a les persones interessades i a la representació dels
treballadors.
Quart.- Contra l’acord d’aprovació de la modificació de la plantilla de personal, un cop esdevingui
definitiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar
del dia següent al de la seva publicació.
10.4.- Donar compte del nomenament, per urgència, d'un vigilant de la guàrdia municipal,
des del 20 de juliol al 30 de setembre de 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, acorda restar-ne
assabentat:
La Junta de Govern Local, en data 13 de juliol de 2015, va adoptar l'acord que seguidament es
transcriu:
“Vista la proposta del regidor de seguretat ciutadana, de contractació per via d'urgència, del Sr.
Fèlix Salaet Ripollès, el qual figura a la borsa de treball municipal, per un període que va des del
dia 20 de juliol al 30 de setembre de 2015, per tal de cobrir les vacances d'estiu del personal
municipal de la guàrdia municipal i la seguretat dels diferents actes festius, possibilitant el correcte
desenvolupament dels torns i per evitar els serveis unipersonals que comporten inseguretat de
l'agent.
Vist l'informe emès pel Cap de Seguretat de la Guàrdia Municipal de la Canonja, de data 30 de
juny de 2015.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., de data 7 de juliol de 2015.
Considerant el que disposa l'article 293.1 del del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals.
Considerant el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, la Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Aprovar la urgència en la contractació d'una persona, amb caràcter de funcionari interí,
excepcionalment i per necessitats urgents i inajornables per cobrir els torns del cos de seguretat
municipal durant els mesos d'estiu, per a cobrir una plaça vacant de vigilant municipal, vacant a la
plantilla de personal.
Segon.- Nomenar al Sr. Fèlix Salaet Ripollès per ocupar la citada plaça, per un període que va
des del 20 de juliol al 30 de setembre de 2015.
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Tercer.- Que es faci públic el nomenament, mitjançant la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb
l'establert a l'article 291.3 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.
Quart.- Iniciar els tràmits per a la convocatòria d'una nova borsa de treball per a la cobertura de
vacants del cos de vigilància municipal.
Cinquè.- Donar compte al Ple del present acord”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA.11.1.- Proposta d'aprovació del conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, i la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la Canonja, Constantí, Perafort i
la Pobla de Mafumet per a la realització d'estudis d'avaluació dels risc per a la salut dels
contaminants atmosfèrics. A la vista de la proposta que realitza la regidoria de medi ambient en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es
transcriu:
“En data 25 de setembre de 2014, el Ple municipal va aprovar la signatura d'un conveni amb el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per a la realització d'estudis d'avaluació dels
risc per a la salut dels contaminants atmosfèrics per part de l'observatori de salut i medi ambient
del Camp de Tarragona de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, es va aprovar la
despesa per import de 4.500 €, que es derivava de la signatura del conveni abans citat, en
concepte de subvenció per a la realització de les esmenades activitats.
En tant que finalment no es van executar les activitats previstes, el conveni va quedar sense
efecte i no es va procedir al pagament de la despesa inicialment aprovada.
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.
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Vist que s'ha redactat un nou conveni de col·laboració, entre el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, i la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la Canonja, Constantí,
Perafort i la Pobla de Mafumet, el qual figura a l'expedient i es dona per reproduït, en el qual es
fixa una aportació per part de l'Ajuntament de la Canonja amb un import de 9.000 €.
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 2015, i figura
com a subvenció prevista nominativament al pressupost.
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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, entre el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, i la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la Canonja, Constantí, Perafort i la
Pobla de Mafumet, el qual figura a l'expedient i es dona per reproduït.
Segon.- Aprovar la despesa per import de 9.000 € 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.- Nomenar a la regidora de medi ambient i neteja pública com a representant de la
Comissió de seguiment del conveni, d'acord amb la seva clàusula primera.
Cinquè.- Notificar el present acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la
Diputació de Tarragona, i als ajuntaments de Constantí, Perafort i la Pobla de Mafumet”.

12.- JOVENTUT..........................................
ACORD FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
Prèviament al debat de les mocions, l'alcaldia presenta un punt fora de l'ordre del dia, relatiu a la
forma de presentació de les preguntes al plenari. Mitjançant aquest acord es formalitza que les
preguntes al plenari es puguin presentar mitjançant correu electrònic.
Per part del secretari s'explica, a més, que les mocions hauran de presentar-se formalment,
d'acord amb el Reglament Orgànic Municipal, per escrit, per registre d'entrada i hauran d'estar
signada pel/s representant/s del/s grup/s que la subscriuen. Caldrà es presentin amb una antelació
mínima de 5 dies hàbils, a la celebració del ple ordinari. S'aconsella que siguin presentades a la
comissió informativa pel seu debat previ.
Seguidament, en tant que l'assumpte no figura a l'ordre del dia de la sessió, per unanimitat dels
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assistents s'aprova la urgència per debatre'l.
Aprovada la urgència, a la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt, el
Ple, aprova, per unanimitat, l'acord que seguidament es transcriu:
“Vista la disposició addicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos (en endavant, LAECSP) la qual té caràcter bàsic, preveu i
regula de forma general les comunicacions internes o entre òrgans administratius, admetent la
convocatòria i fins i tot la celebració de reunions d’òrgans col·legiats per mitjans electrònics.
Atès que segons l’article 20.2 LAECSP quan els participants en les comunicacions pertanyin a una
mateixa administració pública, aquesta ha de determinar les condicions i garanties per les quals es
regeix que, almenys, comprengui la relació d’emissors i receptors autoritzats i la naturalesa de les
dades que s’han d’intercanviar. En aquest sentit, i com posa de manifest l’apartat quart d’aquest
article, s’haurà de garantir en tot cas la seguretat de l’entorn tancat comunicacions i la protecció de
les dades que es transmetin.
Vist que per raó d’eficiència, és recomanable que els precs i preguntes a debatre a les sessions
plenàries es puguin formular pels grups municipals, per mitjà de correu electrònic, si bé únicament
a adreces electròniques que garanteixin la seguretat de les comunicacions.
Per tot l’exposat el Ple acorda:
Establir la possibilitat que els grups municipals presentin els precs i preguntes al plenari via correu
electrònic, a la següent adreça:
alcaldia@lacanonja.cat amb còpia a l’adreça dsanchez@lacanonja.cat . Caldrà que es formulin a
aquestes dos adreces per tal que siguin acceptades com a vàlides”.
13.- MOCIONS.13.1.- Moció presentada pels grups municipals de Convergència i Unió i Candidatura
d’Unitat Popular, sobre el control de la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona.
Per part dels representants dels grups de Convergència i Unió i Candidatura d'Unitat Popular, es
manifesta que es retira el text de la moció presentada a la consideració del Plenari.
Seguidament, es manifesta per part dels representants de la totalitat dels grups municipals
representants al Plenari, que es presenta a debat del Ple una nova moció relativa al control de la
qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, amb un nou text.
El secretari informa que, excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar Mocions que no constin a
l’ordre del dia, per raó d’urgència que haurà de ser apreciada, almenys per la majoria simple del
Ple.
Seguidament, en tant que l'assumpte no figura a l'ordre del dia de la sessió, per unanimitat dels
assistents s'aprova la urgència per debatre'l.
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Aprovada la urgència, a la vista de la proposta que realitzen els grups municipals del PSC, CIU,
CUP i PP en relació a aquest punt, el Ple, aprova, per unanimitat, l'acord que seguidament es
transcriu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’any 2012, la plataforma “Cel net”, impulsà juntament amb els ajuntaments del Morell, PerafortPuigdelfí, Constantí i Vilallonga un estudi per tal de determinar la qualitat de l’aire en aquest
municipis. L’estudi el va dur a terme el Laboratori del Centre de Medi Ambient, entitat
col·laboradora del Ministerio de Industria y Energia en matèria de medi ambient industrial de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de
Catalunya.
L’estudi s’inicià a finals de 2012 i finalitzà al maig de 2014. Es van presentar els seus resultats el
dia 6 de juny de 2014, amb força repercussió mediàtica i àmplia assistència de la ciutadania.
L’estudi ha detectat, en aquests municipis, elevades concentracions d’1,3 butadiè i benzè, valors
alts de TCOV (Total Compostos Orgànic Volàtils), així com també concentracions importants de
PM10 (Partícules materials de diàmetre inferior a 10 μm), en un percentatge significatiu dels
controls realitzats.
Les emissions difuses dels contaminants assenyats tenen origen al Polígon Petroquímic Nord, el
Polígon Riu Clar, el Polígon Constantí i també en altres activitats i sectors presents a la zona.
Arran del resultat de l’estudi, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya,
en sessions de 25 de març i 8 d’abril de 2015, va debatre les propostes de resolució sobre la
qualitat de l’aire al Camp de Tarragona presentades pel Grup parlamentari d’ERC (Resolució
991/X), i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(Resolució 993/X), amb esmenes presentades pel grup Parlamentari de Convergència i Unió.
La Resolució 991/X del parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Crear una taula territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques
procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona composta, com a mínim, per
representants de l’Administració de la Generalitat del Departament de Territori i Sostenibilitat i del
Departament de Salut, de l’Administració pública local de l’àmbit afectat, dels estaments
universitaris que desenvolupen recerques respecte a aquest tema i de les entitats procedents de
la societat civil amb l’objectiu d’intercanviar periòdicament informació sobre aquesta temàtica i
sobre els efectes de les dites emissions en la salut de la població i també per representants de les
empreses del sector. Aquesta taula s’haurà de reunir de manera constitutiva el primer mes
després d’haver-se’n adoptat l’acord de creació. La periodicitat de les reunions la fixarà la mateixa
taula i no serà inferior a dues vegades l’any.
b) Donar a conèixer a la població en general els resultats de l’estudi «Avaluació del risc per a la
salut per exposició a COV i PAH en l’atmosfera del Camp de Tarragona».
c) Emprendre les accions necessàries per a reduir els nivells d’1,3 butadiè i benzè, atès que es
coneixen les fonts d’emissió i, per tant, les empreses responsables de les emissions d’aquests
contaminants a l’atmosfera.
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d) Situar punts de control sobre l’1,3 butadiè en llocs representatius dels municipis del Morell,
Puigdelfí i Perafort.
e) Iniciar els treballs que permetin l’aplicació a Catalunya de les legislacions existents en altres
països de la Unió Europea que obliguin a les entitats d’inspecció identificar els compostos
orgànics volàtils emesos per les activitats (famílies de compostos tòxics, carcinògens, etcètera),
estudiant el canvi de model de mínims a un altre en què es disposi de la informació real, i adequar
el nivell de control als municipis que tinguin les activitats amb un nivell d’emissió potencialment
més alt.
A la vegada la Resolució 993/X insta el Govern a:
1. Fer extensius els estudis sobre la qualitat de l’aire a les poblacions properes del complex
petroquímic i l’entorn metropolità de Tarragona, d’acord amb el que estableix la Taula de
sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona.
2. Aplicar mesures per a reduir les emissions localitzades i les difuses dels compostos químics
detectats pels estudis que sobrepassen els límits per a assolir els estàndards de qualitat de l’aire, i
també incorporar i controlar les dels compostos que encara no figuren en la Xarxa de vigilància de
prevenció de la contaminació de la Generalitat.
3. Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de qualitat de l’aire els contaminants actualment
inclosos en els programes d’avaluació de la contaminació dels quals es coneixen límits de qualitat
en l’àmbit internacional, d’acord amb el que estableix la Taula de sostenibilitat ambiental del Camp
de Tarragona.
4. Avançar en la creació d’un equip de control extern i transparent, en què hi hagi la col·laboració
dels diferents sectors, que apliqui noves formes de control:
a) Que aposti per la transparència i l’exhaustivitat dels resultats, i que els exposi públicament i de
manera continuada.
b) Que estudiï ressituar les estacions de mesura i de control de la Generalitat, tenint en compte,
entre altres criteris científics, els criteris exposats en aquest estudi.
5. Investigar els efectes de les emissions de determinats contaminants atmosfèrics sobre la salut
de la població al Camp de Tarragona, de la mateixa manera que s’estudien les de l’àrea
metropolitana de Barcelona.
6. Garantir que els costos dels futurs controls i anàlisis recaiguin sobre les mateixes empreses que
produeixen les emissions, en aplicació del principi «qui contamina paga».
Atès que les dues propostes de resolució del Parlament de Catalunya foren aprovades per
unanimitat, la qual cosa deixa palesa que la preocupació per la qualitat de l’aire i la salut de les
persones és una inquietud generalitzada, no només per la població del Camp de Tarragona, sinó
per tota la ciutadania catalana.
Atès que el coneixement de la qualitat de l’aire hauria de ser un objectiu primordial per la Canonja,
com a municipi que acull la gran majoria d’indústries del Polígon Petroquímic Sud i que aquestes
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generen emissions localitzades o difuses.
Atès que aquestes activitats són susceptibles de patir episodis d’emissió sobtada.
Atès que les activitats industrials no es desenvolupen en la seva totalitat al territori del municipi de
la Canonja i, per tant, la població de la Canonja rep immissions de municipis veïns i a l’inrevés.
Atès que els poders públics tenen l’obligació de vetllar per la salut pública i el benestar del
ciutadans i les ciutadanes.
Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:
Primer.- Ratificar el compromís de l'Ajuntament de la Canonja en contribuir de forma activa al pla
de treball de la Taula de Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona constituïda amb data 15 de juliol
de 2015, i valorar positivament que s'ampliï la xarxa de mesuradors i el nombre contaminants
avaluats i vetllar perquè això porti a una avaluació de la situació real de la qualitat de l'aire i, en
especial, la identificació i quantificació d'aquells compostos menys controlats (COV, PHA), així
com les PM10 i PM2,5.
Alhora, des de l’Ajuntament de la Canonja, es promourà l’entesa amb l’Ajuntament de Tarragona,
l’Ajuntament de Salou i l’Ajuntament de Vila-seca, per a que les actuacions que contempli el pla de
treball de la Taula de la Qualitat de l'Aire l’aire es realitzin de manera conjunta a tot el territori.
Segon.- Col·laborar amb la Taula de Qualitat de l'Aire i amb els organismes que hi participen, amb
la finalitat d’exercir un veritable control sobre la contaminació derivada de l’activitat industrial, tant
en relació amb la contaminació atmosfèrica com amb la d’altres vectors, com són l’aigua i el sòl,
així com també la contaminació acústica i lumínica que se’n deriva i desenvolupar les
competències pròpies de forma efectiva.
Tercer.- Realitzar una gestió de la comunicació clara i transparent vers les dades que es donin a
conèixer a través de la Taula de Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona, incorporant un enllaç
des de la web de l'Ajuntament a la web de la Taula de Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona.
Quart.- Fer seguiment o control per a que el Govern adapti els punts de controls d’immissions
segons els resultat i conclusions dels estudis, així com a les indicacions que des de la Taula de
Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona s'indiquin.
Cinquè.- Proposar que es portin a terme investigacions sobre els efectes de les emissions
contaminants en la salut de la població al Camp de Tarragona, en el marc de la Taula Territorial
sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques al Camp de Tarragona. En el
cas que ja existeixin estudis epidemiològics duts a terme per l’Observatori de la Salut, donar-los a
conèixer a la població mitjançant una política comunicativa clara i transparent.
Sisè.- Demanar al govern de Catalunya que el concurs o concursos per l’execució dels estudis
que derivin de les actuacions que s'acordin a la Taula es portin a terme durant l'any 2016."
Seguidament, es proposa per part de l'alcaldia l'aprovació d'una moció en relació a l'abolició de les
armes nuclears, oferint-se la possibilitat a tots els grups a que es presenti de forma conjunta.
Finalment la moció és presentada a debat del ple per la totalitat dels grups municipals de la
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corporació.
El secretari informa que, excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar Mocions que no constin a
l’ordre del dia, per raó d’urgència que haurà de ser apreciada, almenys per la majoria simple del
Ple.
Seguidament, en tant que l'assumpte no figura a l'ordre del dia de la sessió, per unanimitat dels
assistents s'aprova la urgència per debatre'l.
Aprovada la urgència, a la vista de la proposta que realitzen els grups municipals del PSC, CIU,
CUP i PP en relació a aquest punt, el Ple, aprova, per unanimitat, l'acord que seguidament es
transcriu:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El proper mes d’agost farà 70 anys del llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i
Nagasaki que va provocar la mort de més de 240.000 persones, nombrosos ferits i afectats i la
pràctica destrucció de les dues ciutats.
Durant els anys següents, es va produir una cursa armamentista nuclear durant la qual es van fer
més de 2.000 proves i assajos -sovint amb el desconeixement de la població afectada-, que van
causar greus problemes de salut i impactes ambientals considerables.
Malgrat la fi de la Guerra Freda i dels acords de desarmament nuclear aconseguits, avui el món
continua disposant de 15.850 armes nuclears, més potents i letals que les de fa 70 anys.
Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les persones i dels pobles. És
urgent, de la mateixa manera que s’ha fet amb altres armes de destrucció massiva -les
biològiques i les químiques- que el món adopti un tractat de prohibició de les armes nuclears.
La xarxa internacional Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), liderada per Hiroshima i Nagasaki,
aplega més de 6.700 municipis de 160 països d’arreu del món que treballen per assolir un món en
pau lliure d’armes nuclears.
Davant de tot això, l’Ajuntament de la Canonja, membre de la xarxa d’Alcaldes per la Pau, vol
manifestar el seu posicionament i aprovar la següent:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Primer.- Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i familiars afectats per l’impacte de
les armes nuclears.
Segon.- Reclamar als estats de tot el món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb
el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes per avançar cap al seu assoliment.
Tercer.- Donar suport a la iniciativa de la societat civil internacional, aplegada en campanyes com
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) que, amb el suport de molts governs,
han iniciat un procés diplomàtic per alertar del profund impacte humanitari de les armes nuclears i
reclamar l’adopció d’un tractat mundial de prohibició d’aquest armament.
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Quart.- Demanar al govern de l’Estat espanyol que se situï entre aquells estats que avui, al món,
treballen activament per la fi de les armes nuclears, i el compromís ferm d’abandonar el comerç
internacional d’armes.
I perquè així consti, enviem aquesta Declaració Institucional a FundiPau (Fundació per la Pau) membre d’ICAN i a Mayors for Peace (a l’Ajuntament de Granollers com a vicepresident d’aquesta
entitat)".
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1.- Precs i preguntes del grup municipal del PP.
La regidora del grup municipal passa a realitzar els següents precs:
RUEGOS:
Deporte:
Respecto a Irene Méndez, campeona de España de atletismo de 400 metros lisos y que está
compitiendo en los campeonatos de Europa de Atletismo (Suecia) y sabiendo que en La
Canonja contamos con más deportistas con méritos en futbol y otras disciplinas, ruego que
este Ayuntamiento tenga a bien realizar alguna acción de distinción con estos jóvenes
deportistas.
También les ruego, conociendo el caso de Irene Méndez que junto con otros deportistas
con méritos de Tarragona solicitaron una beca al Ayuntamiento de Tarragona y le ha sido
denegada por ser de La Canonja (les adjunto la resolución), se tenga en cuenta alguna
acción de este tipo desde el Ayuntamiento de La Canonja para poder ayudar e impulsar su
carrera.
L'alcalde contesta el següent: Esto ya lo estamos haciendo (las acciones de reconocimiento y
distinción de nuestros deportistas). Si no hay más es que quizá (y también puedes ser) no nos
enteramos de todas o no nos las dicen.
Lo de la beca es sintomático (cómo va a pedirle a Tarragona y no a su Ajuntament???). Usted
sabe que en el Ajuntament de la Canonja tenemos una partida para estos casos y de hecho hay
deportistas que se benefician y se han beneficiado de estas ayudas.
La Sra. Encarnación Quílez pregunta si la Sra. Méndez ho podria sol·licitar i l'alcalde contesta
afirmativament.
Festa Major d’Estiu: las fiestas son un motivo de convivencia y participación, son para
todos y de todos, tiempo de convivencia y disfrute. El año pasado recibimos quejas de
vecinos sobre la “politización” de éstas, ocasionando incluso que algunas personas se
tuviesen que marchar. Por ello, ruego a la Regidoria de Festes y a la Alcaldia que velen por
preservar las fiestas, y que las salvaguarden de otras finalidades que no sean para las que
están diseñadas y propuestas.
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L'alcalde contesta el següent: Completamente de acuerdo con usted. Las fiestas en particular y
tantas otras cosas no deberían politizarse.
Avisaremos a todos los grupos que vayan a tocar y también a las entidades que el respeto a las
diferentes opciones políticas es lo que nos dará fuerza.
Seguidament, la regidora del grup municipal del PP passa a realitzar les següents preguntes:
1.- ¿Qué gestiones se han realizado o se vienen realizando desde el Ayuntamiento en
relación al horario del CAP de La Canonja?.
Alcalde respon: Muy diversas, pero ya sabe usted que son las "retallades".
En aquests moments s'obre un debat entre diversos regidors en relació a la pregunta formulada.
La Sra. Encarnación Quílez pregunta si es reiteren les peticions i queixes per part de l'Ajuntament.
La Sra. Francisca Márquez, respon que es fan gestions contínuament i es traslladen queixes. El
Sr. Salvador Ferré comenta que molts centres estan tancant.
2.- En este pleno hemos aprobado la modificación de la ordenanza reguladora de la
concesión de vados en el municipio. Bien, pero queremos preguntar si el Ayuntamiento
está realizando actualmente una supervisión de la vigencia y cumplimiento de la normativa
de estos en el municipio.
L'alcalde respon: La verdad es que se realizó una a fondo hace 3 años. En el 2016 la
actualizaremos pero, de todas formas, se realiza una supervisión constante entre urbanismo y
Base.
La Sra. Encarnación Quílez manifesta que hi han queixes en relació als guals.
L'alcalde manifesta que seguiran amb les inspeccions.
3.- ¿Los grupos políticos municipales tenemos algún espacio asignado en el edificio del
Ayuntamiento?.
L'alcalde respon: Ahora mismo, no. Estamos realizando obras de adecuación en el edificio para
resituar las distintas áreas. Próximamente, miraremos dónde se puede habilitar algún espacio.
14.2.- Precs i preguntes del grup municipal de la CUP.
Pren la paraula el representant del grup municipal de la CUP, formulant les següents preguntes:
1.- Sobre la fuita que va tenir lloc el 25 de maig a l'empresa Nitricomax:
- Quines van ser les actuacions que es van prendre per part de l'Ajuntament, la Guàrdia Municipal
i Protecció Civil de la Canonja en el moment de la fuita?
- Creu que es va seguir correctament el protocol que estableix el PLASEQTA?
- Segons va informar l'AEQT, el passat 9 de juliol vostè va visitar les instal·lacions de l'empresa
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Nitricomax acompanyat de l'arquitecte municipal. Quines van ser les principals conclusions de la
visita?
L'alcalde respon el següent: per contestar les dues primeres preguntes, llegeixo l'informe emès al
respecte pel cap de seguretat municipal:
A les 16:37 h es rep trucada del CECAT al nostre servei per avisar d'un incident a la indústria
Nitricomax ubicada a la Canonja.
S'informa al Sr. Alcalde i al Regidor de Seguretat Ciutadana de l'incident, degut al nivell d'alerta
decretat no és necessari la constitució del CECOPAL (Centre de Coordinació Municipal), es tracta
d'una alerta en nivell 1.
A les 17'03 h del 25/06/15 arriba als correus electrònics de la Guàrdia Municipal, comunicat del
CECAT informant sobre l'activació del PLASEQCAT en fase d'ALERTA nivell 1, per un accident
succeït a l'empresa del polígon Sud de Tarragona al terme municipal de la Canonja.
A les 17'20 h es rep un nou correu del CECAT a l'adreça electrònica de la Guàrdia Municipal del
manteniment de la fase d'alerta i el seu nivell per l'incident a l'empresa Nitricomax. Es manté
estable i controlat pels bombers i tècnics d'empresa sense que sigui necessari la constitució del
CECOPAL. Aquest correu és reenviat als responsables del PLASEQCAT municipals.
A les 19:04 h es rep correu del CECAT amb comunicat on s'informa de la finalització de la fase
d'ALERTA, així mateix aclareix que el SEM ha informat que no s'han produit ferits tot i que sí han
rebut consultes telefòniques. Finalment tal com especifica el darrer comunicat diu textualment: “No
ha estat necessari recomanar el confinament ni activar les sirenes del PLASEQCAT. S'informa als
responsables municipals.
QUÈ COMPORTA A NIVELL MUNICIPAL SEGONS EL PLASEQCAT L'ACTIVACIÓ D'UNA
ALERTA PER ACCIDENT QUÍMIC.
Textual del pla d'emergències:
La fase d’activació del Pla depèn de la corresponent fase del Pla PLASEQCAT.
Aquestes accions es concreten en cas d’alerta o emergència de la forma següent:
Activació en alerta: suposa l'avís al Consell Assessor de l’Emergència (Ajuntament).
Activació en emergència: suposa la convocatòria del Consell Assessor de l’Emergència al
CECOPAL i la mobilització dels grups actuants establerts en el Pla.
Del que es pot concloure que l'activació del PLASEQCAT amb un accident del tipus com el del
passat 25 de maig a l'empresa NITRICOMAX, una alerta de nivell 1, no va ser necessari ni la
convocatòria del gabinet de crisis municipal (CECOPAL) ni activació d'avisos a la població, ni
activació de sirenes tal com indica el propi PLASEQCAT.
Protecció Civil de la Generalitat, va emetre una nota on es fa constar que no ha estat necessari
recomanar el confinament ni activar les sirenes del PLASEQCAT. L'alcalde no té capacitat per
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activar les sirenes.
Quant a la tercera pregunta, l'alcalde respon que les principals conclusions van ser que la planta
està en bones condicions d'operació i de manteniment i que és una planta segura. Això no exclou
que la planta, com qualsevol altra química, pugui tenir una avaria, es trenqui una junta o es pugui
produir un zero (0), com de fet va ocórrer als pocs dies i, lògicament, doncs ja saben, s'atura i es
produeixen emissions a l'atmosfera. I també saben que en aquests casos actuen (los inter-looks)
totes les mesures de seguretat per deixar la planta en posició segura. Però, en definitiva, en
general creu que és una empresa, una direcció i un personal responsables.
2.- Sobre la denegació de material a la secció local de l'Assemblea Nacional Catalana per
part de l'Ajuntament de la Canonja:
- Després de constatar altre cop que l’Ajuntament de la Canonja no ha cedit material a una entitat
registrada al registre d’entitats, en aquest cas, la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana,
al·legant que és un partit polític quan aquesta entitat no està registrada al registre de partits del
Ministerio del Interior. Preguntem perquè i amb quin criteri l’Ajuntament determina cedir material a
unes entitats si i altres entitats no, quant segons el ROM del nostre municipi diu en el 2n punt de
l’article 82, “La cessió dels mitjans públics municipals a les entitats tindràà limitacions lògiques, les
coincidències d’us amb altres entitats o amb l’Ajuntament, i el grau de responsabilitat pel que fa al
tracte prestat a les instal·lacions.”?
L'alcalde respon: Evidentment, l'ANC no és un partit polític, però sí és una entitat absolutament
política i amb una finalitat molt clara.
En l'Ajuntament decidim, de mutu acord, i fa ja molts anys i després d'uns fets rebutjables
d'utilització del material de l'Ajuntament per un partit polític, que això no tornaria a passar.
No es deixarà o facilitarà material municipal en cap cas. No es deixaran o facilitaran locals
municipals, tret dels que s'assignin en la Junta Electoral en període d'eleccions.
És cert que això no està en el ROM, però sempre hem entès que aquest era un acord superior.
Pel que fa al ROM, no es preocupin, el modificarem pròximament. Espero que amb el màxim
consens.
Això, en quant a l'ANC. Però vostè sap que hi han altres entitats que utilitzen també aquesta
indefinició, per fer les seves peticions.
Doncs bé, a ningú, a cap partit polític, a cap entitat política i a ningú que depengui d'ells se'ls
facilitarà material ni locals per a les seves activitats. Altra cosa és que paguin les taxes que tenim
estipulades. Llavors, s'estudiarà amb molta atenció. I si aquestes taxes han d'incloure taules,
cadires, escenaris, etc, etc, doncs també les podem valorar econòmicament.
El Sr. Joan Pons comenta que no hi ha acord que sustenti aquesta actuació i que s'estaria
incomplint el ROM.
14.3.- Precs i preguntes del grup municipal de CIU.
Seguidament pren la paraula el representant del grup municipal de CIU, per efectuar les preguntes
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presentades al plenari.
Primerament fa constar que retira la pregunta relativa als espais públics municipals que poden
utilitzar els membres dels grups municipal de l'oposició, en tant que ja ha estat contestada
prèviament.
Seguidament formula la següent pregunta: volia saber perquè al carrer Escultor Martorell està
alguns dies a les fosques.
L'alcalde respon: la veritat és que no ens consta que estiguin molts dies a les fosques. Parlarem
amb l'empresa de manteniment.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, vint minuts, d'ordre del Sr. Alcalde
s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari accidental, en dono fe.

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

