ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
CELEBRAT EL DIA 1 D'OCTUBRE DE 2015.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta cinc del dia 1 d'octubre de 2015, es reuneixen els
senyors membres de la Corporació, que a continuació es relacionen, a l'objecte de celebrar sessió
ordinària, 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.
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 actal.
No assistents i/o excusats
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, grup municipal del PSC.
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'aproven, per unanimitat dels assistents, els esborranys de les actes de les sessions plenàries de
dates 30 de juliol i 2 de setembre de 2015, que acompanyaven 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.
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Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 6928, de 5 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
convocatòria de licitació, per a l'adjudicació del contracte administratiu especial per a
l'explotació del servei de bar en el camp d'esports municipal.

•

Núm. 6842, de 6 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de
llicències de guals.

•

Núm. 6929, de 6 d'agost de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació inicial de la
modificació de l'Ordenança general de subvencions.

•

Núm. 6929, de 6 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual se sotmet a informació
pública l'expedient per a l'establiment dels servei de clavegueram i depuració d'aigües
residuals.

•

Núm. 6935, de 14 d'agost de 2015, anunci pel qual es fan públiques les bases per a la
constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu.

•

Núm. 6936, de 17 d'agost de 2015, anunci pel qual es publica la convocatòria de licitació
per a l'adjudicació del contracte de servei de telecomunicacions de l'Ajuntament de la
Canonja i les seves seus municipals.

•

Núm. 6949, de 3 de setembre de 2015, anunci pel qual es fa pública la convocatòria de
licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis pel manteniment de l'enllumenat
exterior públic i ornamental de la Canonja.

•

Núm. 6962, de 23 de setembre de 2015, anunci relatiu a l'aprovació definitiva de les bases
de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i/o material escolar i per a estudis futurs i
de les bases de concessió d'ajuts per despeses bàsiques de la llar.

•

Núm. 6963, de 25 de setembre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica
l'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal.

•

Núm. 6964, de 28 de setembre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació definitiva de
l'Ordenança general de subvencions i de l'Ordenança reguladora de la concessió de
llicències de guals.

Butlletí oficial de la província.
•

Núm. 176, de 30 de juliol de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
delegació, en el primer tinent d'alcalde, de les atribucions de l'alcaldia del 17 al 31 d'agost
de 2015.

•

Núm. 180, de 4 d'agost de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació del Padró fiscal de
l'Impost sobre activitats econòmiques per a l'exercici 2015.

•

Núm. 181, de 5 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la convocatòria
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de licitació, per a l'adjudicació del contracte administratiu especial per a l'explotació del
servei de bar en el camp d'esports municipal.
•

Núm. 182, de 6 d'agost de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial de les bases
reguladores de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar i per a
estudis futurs, i de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a despeses bàsiques
de la llar.

•

Núm. 182, de 6 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual se sotmet a informació
pública l'expedient per a l'establiment del servei de clavegueram i depuració d'aigües
residuals.

•

Núm. 182, de 6 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
inicial de la modificació de l'Ordenança general de subvencions.

•

Núm. 182, de 6 d'agost de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació inicial de la
modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de llicències de guals.

•

Núm. 182, de 6 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la contractació
de diferents treballadors per cobrir jubilacions parcials.

•

Núm. 186, d'11 d'agost de 2015, anunci pel qual es fan públiques les bases per a la
constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places d'auxiliar administratiu.

•

Núm. 186, d'11 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
l'aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal corresponent a
l'exercici 2015.

•

Núm. 188, de 13 d'agost de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es fan
públiques l'aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm. 6/15 en el pressupost en
vigor i de la disposició addicional primera de les bases d'execució.

•

Núm. 193, de 20 d'agost de 2015, anunci pel qual es publica la convocatòria de licitació del
servei de telecomunicacions de l'Ajuntament de la Canonja i les seves seus municipals.

•

Núm. 203, d'1 de setembre de 2015, edicte per notificar diferents declaracions de caducitat
de la inscripció en el Padró municipal d'habitants.

•

Núm. 205, de 3 de setembre de 2015, anunci de la convocatòria de licitació per a
l'adjudicació del contracte de serveis pel manteniment de l'enllumenat exterior públic i
ornamental de la Canonja.

•

Núm. 215, de 16 de setembre de 2015, edicte pel qual es publica íntegrament les bases
reguladores de la concessió de subvencions, adreçades a persones jubilades i
pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de
la llar, exercici 2015.

•

Núm. 215, de 16 de setembre de 2015, edicte pel qual es publica íntegrament les bases
reguladores de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres i/o material escolar i per a
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estudis futurs.
•

Núm. 215, de 16 de setembre de 2015, edicte pel qual es notifica una concessió de
subvenció i ordre de pagament pel naixement de fill/a.

•

Núm. 218, de 19 de setembre de 2015, edicte pel qual es fa pública l'aprovació definitiva i
es publica el text íntegre de la modificació de l'Ordenança general de subvencions.

•

Núm. 218, de 19 de setembre de 2015, edicte pel qual es publica l'aprovació definitiva i es
publica íntegrament el text de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la
concessió de llicències de guals.

•

Núm. 224, de 28 de setembre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica
l'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal.

Diari el Punt Avui.•

Anunci en el Diari el Punt Avui de data 3 d'agost de 2015, pel qual l'Ajuntament fa pública
l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de
llicències de guals.

•

Anunci en el Diari el Punt Avui de data 3 d'agost de 2015, pel qual es publica l'aprovació
inicial de la modificació de l'Ordenança general de subvencions.

Diversos.

Diferents escrits, correus electrònics, fax, etc. relatius a invitacions, felicitacions, informació
de serveis i de productes, etc. rebuts per l'alcaldia durant el període comprés entre
l'anterior sessió plenària i la corresponent al present mes de setembre de 2015.

3.- PRESIDÈNCIA.3.1.- Decrets i Resolucions.
En compliment del previst a l’art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte
al Ple de les resolucions que ha adoptat l'alcaldia des de 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 dóna compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
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3.3.- Donar compte de la resolució de l'alcaldia de data 21 de juliol de 2015, per la qual es
deleguen les atribucions de l'alcaldia en el primer tinent d'alcalde, en el període 17 al 31
d'agost de 2015. 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:
“Vist el que disposa l'article 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals pel que fa a la substitució de l'alcalde per part dels regidors en la totalitat de
les seves funcions i per ordre al seu nomenament en els casos d'absència, malaltia o impediment
que impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions i el disposat a l'article 13 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, pel que fa a la delegació de
competències.
Vist que, per resolució d'aquesta alcaldia de data 21 de juliol de 2015, es va delegar en el primer
tinent d'alcalde, Sr. Salvador Ferré Budesca, les atribucions de l'alcaldia del 17 al 31 d'agost de
2015, ambdós inclosos, per absència.
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats, i ratificar, la resolució de l'alcaldia de data 21 de juliol de 2015, en els
termes que s'indiquen a la part expositiva del present acord.”
3.4.- Proposta relativa al canvi d'actuació d'una obra inclosa al Pla d'Acció Municipal,
anualitat 2015. 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:
“Antecedents.En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6263 de 28 de novembre de 2012 es va
publicar el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i
d'execució del PUOSC per al període 2013-2016, i es va obrir la convocatòria única per aquest
període, tant del PUOSC com dels programes específics de les diputacions.
El Ple d'aquest Ajuntament va acordar sol·licitar, entre d'altres, la inclusió de les obres de
condicionament del Mas de l'Hort de l'Abeurador com a Centre d'interpretació paleontològica dins
del Pla d'Acció Municipal, quadrienni 2013-2016, de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost
de licitació de 550.000 € (IVA inclòs), i sol·licitar subvenció per import de 269.623,52 €.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 28 de novembre de 2014, va aprovar,
entre d'altres, la planificació del Pla d'Acció Municipal anualitat 2015, incloent les obres de
condicionament del Mas de l'Hort de l'Abeurador com a Centre d'interpretació paleontològica, pels
imports de licitació i de subvenció abans esmentats.
En data 29 de maig de 2015, el Ple de la Diputació va acordar concedir a aquesta entitat la
subvenció sol·licitada.
La base onzena de les bases de la convocatòria, modificada pel Ple de la Diputació en sessió
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ordinària de 19 de desembre de 2014, i publicada en el Butlletí oficial de la província de Tarragona
núm. 36 de 13 de febrer de 2015, preveu que els beneficiaris poden sol·licitar un canvi per a cada
una de les actuacions concedides del programa d'inversió, abans que finalitzi el termini per
adjudicar les inversions inicialment concedides.
La secretaria intervenció d'aquest Ajuntament informa que es pretén sol·licitar un canvi d'actuació
degut a la major disponibilitat en el pressupost municipal vigent, el qual destina 180.400 € més a
l'actuació, per tal que aquesta primera fase d'execució d'obra pugui culminar amb la posada en
servei i funcionament del màxim d'espais del Centre d'interpretació paleontològica del jaciment de
la Boella.
Fonaments de dret.- Bases reguladores i d'execució del PUOSC per al període 2013-2016, en convocatòria única per
aquest període, tant del PUOSC com dels programes específics de les diputacions, aprovades
mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6263 de 28 de novembre de 2012.
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 12 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció
donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, respecte a les competències de l'alcaldia.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona, el canvi d'actuació de l'obra inclosa al Pla d'Acció
Municipal, anualitat 2015, corresponent al projecte de condicionament del Mas de l'Hort de
l'Abeurador com a Centre d'interpretació paleontològica, amb un pressupost de 550.000 € (IVA
inclòs), pel projecte del mateix nom, amb un pressupost total de licitació de 730.400 € (IVA inclòs).
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, la documentació necessària en el tràmit, de
conformitat amb la base onzena de la convocatòria del PAM, anualitat 2013-2016.
Tercer.- Facultar l'alcalde de la Corporació per signar la totalitat de la documentació que sigui
necessària en ordre a la sol·licitud de canvi d'actuació.”
3.5.- Donar compte de la dissolució del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d'influència. 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:
“El Ple de l'extinta Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja, en dates 29 de novembre de
2001 i 26 de març de 2002, va acordar la incorporació d'aquest ens al Consorci del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència, amb aprovació dels seus estatuts, els quals van ser
modificats mitjançant acord plenari de data 28 de juliol de 2005.
L'article 4.3 de la Llei 8/2010, de 22 d'abril, de creació del municipi de la Canonja, determina que
el municipi de la Canonja se subroga en els pactes, les estipulacions i els convenis subscrits per
l’Ajuntament de Tarragona i l’entitat municipal descentralitzada en tot allò que l’afecta.
El Consell Plenari del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, en la sessió del
dia 1 d’abril de 2015, adoptà, entre altres, per unanimitat, el següent acord, el qual figura a
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l'expedient en tràmit:
“Primer.- Aprovar la dissolució del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència
amb efectes de 31 de desembre de 2014, basant-se en els comptes financers en aquesta data i
que seran els que formaran part del Compte General de 2014, sense perjudici dels ajustos del
procés de liquidació.
Aprovar els següents criteris de repartiment de la liquidació del consorci:
Tresoreria: Repartiment de la tresoreria segons la ponderació de les quotes realment abonades
pels ens consorciats que figuren d’alta a 31 de desembre de 2014.
Inversions: Donat el valor insignificant de les inversions i tenint en compte que es troben
localitzades a la pròpia seu del consorci a Vila-seca, consistents únicament en mobiliari,
s’assignaran al citat Ajuntament.
- Assumir per part dels ens consorciats segons els criteris de repartiment aprovats per la tresoreria
qualsevol actiu o passiu que pugui sorgir posteriorment a la liquidació del consorci.
- Nomenar com a liquidador al president del Consorci en funcions Sr. Josep Félix Ballesteros
Casanova.
Segon.- Aprovar els coeficients de repartiment resultants dels ens que estan d’alta a 31 de
desembre de 2014, en base als criteris esmentats en els punts anteriors, els quals figuren com a
Annex I.
Tercer.- El saldo existent a favor del Consorci per import 9.931,02 € com a deute de la Cambra de
Comerç de Tarragona, se cedeix a la Diputació Provincial de Tarragona, com a ens que té el
control del Consorci. La Diputació, en el moment en que percebi el seu import procedirà a repartir
el líquid entre els ens que figuren d’alta en el Consorci a 31 de desembre de 2014 amb els
mateixos coeficients aprovats en la liquidació.
Quart.- Notificar per via telemàtica als membres del Consorci el present acord, per tal que en un
termini màxim de 30 dies sigui ratificat pels seus òrgans competents, entenent que cas de no
adoptar-se el dit acord i, en virtut de la Disposició Transitòria Sexta de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, el Consorci s’entendrà dissolt
d’acord amb el que s’ha dit en el present acord.
Cinquè.- Sotmetre el present acord a informació pública durant el termini de 30 dies.
Sisè.- Facultar al liquidador per a l’aplicació dels acords i, en el seu cas, per resoldre
discrepàncies i errors materials, com a conseqüència de l’aplicació d’aquests.
Setè.- Una vegada acabat el procés de liquidació, es convocarà la darrera sessió de la Comissió
Permanent i del Consell Rector per tal de procedir a l’aprovació de la liquidació i compte general
corresponent”.
Considerant el que disposa l'article 33.2 dels estatuts, els quals disposen que la dissolució del
Consorci requereix la ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats.
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Restar assabentat de la dissolució del Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d’influència, amb efectes de 31 de desembre de 2014, ratificant l'acord del Consell Plenari del
Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència, de data 1 d’abril de 2015, que consta
a la part expositiva.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència,
als efectes escaients.”
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.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 segon 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 17 de juliol de 2015, que figuren
en els expedients 507/2015 i 474/2015 i han pogut ser examinats pels assistents, en els 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.
En conseqüència, el Ple adopta el 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.”
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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, segon 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
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 28 de juliol de 2015, relatiu al
subministrament d’informació trimestral, segon trimestre 2015, 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 conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès pel secretari interventor actal. d'aquest Ajuntament, en
relació al compliment de Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
4.3.- Proposta de modificació de crèdits número 8 del pressupost municipal vigent. 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, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigents.
Vistos els informes emesos pel secretari interventor accidental, relatius al tràmit procedimental de
la modificació de crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari, els quals consten a
l'expedient, i tenint en compte els advertiments que s'hi contenen.
Vist que l'article 1 amb denominació “Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes
de desembre de 2012 del personal del sector públic” del Reial decret-llei 10/2015, d’onze de
setembre, que disposa que “les diferents Administracions públiques, així com els seus ens
dependents i vinculats, abonaran dins de l'exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de
caràcter extraordinari l'import del qual serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent dels imports
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes
de desembre de 2012, per aplicació del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.(...)”.
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En conseqüència, el Ple, de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.e de la Llei 7/85, de 2
d’abril, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 8/2015 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
1532. 61108
1532. 61109
1532. 61112
161. 60903
171. 60904
336. 68200
933. 63204
933. 63205
TOTAL

Denominació
Arranjament zona verda i vorera davant Correus
Camins veïnals: morets i marges camí Vell de Reus
Parc de l’av. Carrasco i Formiguera
Col·lector d’aigua des de camí Vell de Reus fins a la Riera
de la Boella
Creació de camins i circuit de bicicletes en el Mur Verd
Rehabilitació de la façana de la badia (llar infants)
Remodelació pati Castell de Masricart
Rehabilitació c/ Ravaleta 10 per dpt informàtica

Import
18.500,00 €
40.000,00 €
77.000,00 €
161.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €
57.000,00 €
10.000,00 €
403.500,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Denominació
pressupostària
330.62600
Equipament informàtic
920.22200
Telefonia
TOTAL

Import
4.000,00 €
12.700,00 €
16.700,00 €

RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DE DESEMBRE 2012
SUPLEMENT DE CRÉDIT (26.23%)
Aplicació
pressupostària
130. 12001
130. 12005
130. 12100
130. 12101
151. 13000
151. 12000
151. 12001
151. 12100
151. 12101

Denominació
Retribucions bàsiques funcionaris grup A2
Retribucions bàsiques funcionaris grup AP
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques funcionaris grup A1
Retribucions bàsiques funcionaris grup A2
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
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Import
41,34 €
51,22 €
91,82 €
337,77 €
4.505,30 €
145,62 €
88,82 €
215,32 €
648,67 €

231. 13000
323. 13000
326. 13000
330. 13000
342. 13000
337. 13000
912. 11000
912. 11001
920. 12000
920. 12003
920. 12100
920. 12101
920. 13000
920. 13100
929. 13000
934. 12003
934. 12100
934. 12101
934. 13000

Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions Personal laboral fix
Retribucions bàsiques personal eventual
Retribucions complementàries personal eventual
Retribucions bàsiques funcionaris grup A1
Retribucions bàsiques funcionaris grup C1
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal laboral fix
Retribucions personal laboral temporal
Retribucions personal laboral
Retribucions bàsiques grup C1
Retribucions complementàries funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal laboral fix
TOTAL

1.960,18 €
835,27 €
502,62 €
1.151,54 €
384,31 €
188,92 €
21,18 €
262,59 €
193,80 €
384,79 €
424,27 €
910,43 €
2.003,78 €
188,92 €
781,32 €
163,23 €
91,79 €
150,28 €
840,91 €
17.566,01 €

RESUM
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT

403.500,00 €
34.266,01 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
011. 91306
171. 21001
231. 22200
241. 22699
330. 22200
342. 22200
920. 62600

Denominació
Amortització préstec 1203400
Conservació i manteniment del Mur Verd
Telefonia
Projecte d’ocupació
Telefonia
Telefonia
Equipament informàtic
TOTAL
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Import
980,06 €
6.000,00 €
500,00 €
5.000,00 €
500,00 €
700,00 €
4.000,00 €
17.680,06 €

Romanent de Tresoreria
Aplicació
Denominació
pressupostària
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
17.566,01 €

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2015
Amb la liquidació pressupostària 2014 aprovada i, un cop conegut el mínim de tresoreria i una
estimació de la capacitat de finançament a 31/12/2015, l’Ajuntament de la Canonja pot destinar el
seu superàvit pressupostari 583.702,01€ a les següents finalitats: amortització de deute i/o
inversions financerament sostenibles.
El saldo superàvit pressupostari abans de la present modificació és de 402.519,94€.
Finançament modificació 8/2015 mitjançant superàvit pressupostari:
Aplicació
Denominació
pressupostària
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
402.519,94 €

El saldo superàvit pressupostari després de la present modificació és de 0,00 €.
RESUM
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2015
ROMANENT DE TRESORERIA (paga extra 2012)

17.680,06 €
402.519,94 €
17.566,01 €

Segon- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2015.
Tercer- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí oficial de la província”.
4.4.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2016. 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:
“1. ANTECEDENTS
1. El 18 de març de 2015 el president/alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al
període 2016-2018.
2. En data 1 de setembre de 2015, el secretari interventor actal. va emetre informe sobre les línies
fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.
3. En data 7 de setembre de 2015 l’alcaldia va aprovar la següent resolució:
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««1. Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 7
Ingressos de
capital
Capítol 8
Ingressos financers
INGRESSOS
TOTALS

PREVISIÓ
8.502.900,00 €
65.000,00 €
658.900,00 €
1.431.100,00 €
105.900,00 €
10.763.800,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
80.000,00 €
80.000,00 €
11.043.800,00 €

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 6
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2.059.350,00 €
2.504.500,00 €
49.000,00 €
4.777.700,00 €
9.390.550,00 €
719.300,00 €
719.300,00 €
80.000,00 €
166.000,00 €
246.000,00 €
10.355.850,00 €

2. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
3. Encarregar a la Secretaria-Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.»»
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els
seus pressupostos.
2. L’article 13.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans del 15
de setembre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i
que han de contenir, almenys la següent informació:
- Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures
d'ingressos i despeses en què es basen.
- Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del
sistema europeu de comptes.
- Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als
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recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a
la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.
- Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves
evolucions respecte a l'exercici precedent.
- Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa
homogènia amb l'exercici precedent.
3. ACORD:
Per tant, el Ple acorda:
Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 7 de setembre de 2015, relativa a l'aprovació de
les línies fonamentals del pressupost de 2016.”
4.5.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 7,
reguladora dels drets i taxes pel timbre municipal. A la vista de la proposta que realitza la
regidoria d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord
que seguidament es transcriu:
“Vista la resolució de l'Alcaldia de data 5 d’agost de 2015, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels drets i taxes del timbre municipal.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 7, de data 18 d’agost de 2015,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn que l'acord d'aprovació
provisional de modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el
vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels drets
i taxes del timbre municipal.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant
l'expressat termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri.”
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4.6.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 8,
reguladora dels drets i taxes per la tramitació de llicències i per la prestació de serveis
urbanístics. 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, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vista la resolució de l'Alcaldia de data 5 d'agost de 2015, per la qual s'inicia expedient de modificació
de l'ordenança fiscal número 8, reguladora dels drets i taxes per la tramitació de llicències i per la
prestació de serveis urbanístics.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 8, de data 18 d’agost de 2015,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn que l'acord d'aprovació
provisional de modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el
vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 8, reguladora dels
drets i taxes per la tramitació de llicències i per la prestació de serveis urbanístics.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant
l'expressat termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri.”
4.7.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 11,
reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic. 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, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vista la resolució de l'Alcaldia de data 5 d’agost de 2015, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 11, reguladora de les taxes per prestació de serveis i per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 11, de data 18 d’agost de 2015,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn que l'acord d'aprovació
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provisional de modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el
vot favorable de la majoria simple dels membres presents
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm.11, reguladora de les
taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant
l'expressat termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri.”
4.8.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança núm. 12,
reguladora dels preus públics. A la vista de la proposta que realitza la regidoria d'Hisenda en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es
transcriu:
“Vista la resolució de l'Alcaldia de data 5 d’agost de 2015, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança municipal número 12, reguladora de preus públics.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança municipal número 12, de data 18 d’agost de 2015,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn que l'acord d'aprovació
provisional de modificació de les ordenances fiscals i municipals haurà d'adoptar-se pel Ple de
l'Ajuntament amb el vot favorable, de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança municipal número 12, reguladora
de preus públics.
Segon.- La nova redacció de les ordenances, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades, en compliment del que disposen els
articles 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, del Reglament d'obres,
activitats i serveis, s'hauran d'exposar al públic en el Butlletí oficial de la província, en el Diari
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Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial pel termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en l'últim dels diaris oficials
(BOPT i DOGC).
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri.”
4.9.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 13,
reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues. 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, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vista la resolució de l'Alcaldia de data 5 d’agost de 2015, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa pel control ambiental de les
activitats i control d'activitats innòcues.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 13, de data 18 d’agost de 2015,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., del qual es desprèn que l'acord d'aprovació
provisional de modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el
vot favorable de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la
taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant
l'expressat termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, els interessats podran
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri.”
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL.5.1.- Proposta d'acord en relació a la designació dels membres del Consell d'Administració
del Patronat de Cultura Castell de Masricart . A la vista de la proposta que realitza la regidoria
de Cultura en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat, l'acord que
seguidament es transcriu:
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“Els estatus del Patronat de cultura del Castell de Masricart, en el seu article 7è, contemplen que
el Consell d'Administració serà nomenat pel Ple de l'Ajuntament i estarà format pels següents
membres:
President: L'alcalde.
Sots-president i president executiu: El regidor de Cultura de l'Ajuntament de la Canonja.
Vocals, fins a un màxim de setze persones proposades i escollides segons es descriu:
•
•
•
•
•
•
•

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

Actuarà com a secretari del Consell el secretari de l'Ajuntament de la Canonja, sens perjudici de
les delegacions que es puguin realitzar legalment.
Vist l’article 8è dels estatuts del Patronat pel que fa als càrrecs que tenen el seu origen en la
representació consistorial, que determina que la seva renovació coincidirà amb el mandat
electoral.
Vist que el passat 13 de juny de 2015, va tenir lloc la pressa de possessió de la nova Corporació
de l’Ajuntament de la Canonja com a conseqüència de la comtessa electoral que va tenir lloc el dia
24 de maig de 2015.
Vist que les persones que han d’integrar el Consell d’Administració del Patronat per ocupar els
càrrecs que tenen el seu origen en la representació consistorial, d’acord amb el que determina
l’article 7è dels estatuts esmentats, són les següents:
President:
Sots-president:
Vocals:

Roc Muñoz Martínez (Alcalde)
Salvador Ferré Budesca
Gustavo Neila Pozo, designat pel PSC
Albert Guinovart Rull, designat per CIU
Ramon Marin García, designat pel PP
Antoni Guillemat Álvarez, designat per la CUP
Maria de la Coba Navarrete, designada per l'alcaldia
Marc Ferré Barenys, designat per l'alcaldia
Maite Olivé Guinovart, designada per l'alcaldia
Sílvia Ruíz Martínez, designada per l'alcaldia

Vistes les persones designades per les diferents entitats canongines integrants del Consell
d'Administració del Patronat.
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Vist que l’article 7è dels estatuts del Patronat de cultura del Castell de Masricart, determina que el
Consell d’Administració del Patronat serà nomenat pel Ple de l’Ajuntament.
En conseqüència, el Ple acorda:
Nomenar les següents persones com a membres del Consell d’Administració del Patronat de
cultura del Castell de Masricart, amb els càrrecs que s'hi esmenten:
President:

Roc Muñoz Martínez (alcalde)

Sots-president:

Salvador Ferré Budesca (regidor de Cultura)

Vocals:

Gustavo Neila Pozo, designat pel PSC
Albert Guinovart Rull, designat per CIU
Ramon Marín García, designat pel PP
Antoni Guillemat Álvarez, designat per la CUP
Maria de la Coba Navarrete, designada per l'alcaldia
Marc Ferré Barenys, designat per l'alcaldia
Maite Olivé Guinovart, designada per l'alcaldia
Sílvia Ruíz Martínez, desginada per l'alcaldia
Sebastià Bofarull Veciana, designat pel Centre d'Estudis Canongins Ponç
de Castellví
Josep Espasa Canadell, designat per l'Orfeó canongí
Blas Cano Jiménez, designat per la Societat la Nova Amistat
Raül Pons Albelda, designat per l'IES Collblanc
Francesc Xavier Rion Robert, designat pel CEIP la Canonja

6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta relativa a la modificació de la plantilla de voluntaris de l'Associació de
Protecció Civil de la Canonja. 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 Canonja, fins a la recuperació de la municipalitat el dia 30 d'octubre de 2010, va estar inclosa
dins del pla d'actuació municipal aprovat per l'Ajuntament de Tarragona, que estava vinculat,
funcionalment, a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona.
En data 31 de març de 2011 es va reconèixer l'Associació com a única associació vinculada
funcionalment a l'Ajuntament de la Canonja i es va aprovar el conveni de col·laboració entre
aquest Ajuntament i la dita Associació.
Per tal d'efectuar el tràmit d'inscripció de l'Associació en el Registre Especial d'Associacions del
Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, aquest Ajuntament havia de nomenar voluntaris/àries
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de l'Associació.
L'article 14 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, determina que la condició de
voluntari/ària de protecció civil s'adquirirà exclusivament per nomenament expedit per l'Ajuntament
corresponent.
L'article 15 del Decret abans esmentat, determina que els voluntaris/àries han de tenir la majoria
d'edat, ser residents a Catalunya i superar el programa de formació per a voluntaris de protecció
civil, circumstàncies que queden acreditades a l'expedient per part dels interessats.
Actualment, l'Ajuntament de la Canonja ha nomenat els següents voluntaris/àries de l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja, lliurant-los la corresponent credencial acreditativa:
COGNOMS I NOM

NIF

Cotano Fernández, Esther

39712785L

Fernández Lerena, Josep Antoni

39853405V

Rull Serra, Carles

39710852H

Rodríguez Osorio, José

74623301P

Del Sol Samblas, Maria Victoria

39676674H

Jiménez Vico, Miguel Angel

39723006M

Villalba Vázquez, Alberto

48010782F

Lara Real, Francisco

39682493H

Simón Núñez, Raúl

39681453J

López Jiménez, Pedro Manuel

39712174Y

Guerra Arjona, Álvaro

47772267W

Ciorda Abad, Eusebio

39646870E

García Luque, Marta

39905534M

Jiménez Gutiérrez, Agustín

48135294C

Per resolució de l'Alcaldia de data 2 de setembre de 2015, es va ampliar la composició dels
membres voluntaris, en els mateixos termes, nomenant el Sr. Roberto Márquez Ferré, provist del
DNI 39731847Z, com a voluntari de protecció civil i lliurar-li la corresponent credencial acreditativa.
En aquest Ajuntament es té constància de la defunció del Sr. Eusebio Ciorda Abad, DNI
39646870E.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Quedar-ne assabentats i ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 2 de setembre de 2015,
relativa al nomenament del Sr. Roberto Márquez Ferré com a voluntari de protecció civil, en els
termes que s'indiquen a la part expositiva del present acord.
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Segon.- Disposar que es doni de baixa de la plantilla de l'Associació de Voluntaris de Protecció
Civil de la Canonja el Sr. Eusebio Ciorda Abad.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Protecció Civil del Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i als efectes corresponents.”
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'incentius a empreses
i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació a la Canonja, exercici 2016. A la vista
de la proposta que realitza la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vist que aquest Ajuntament té la voluntat de mantenir el sistema d'ajuts per tal d'incentivar la
creació de llocs de treball al municipi de la Canonja i afavorir les noves empreses que s'instal·lin
en el municipi, que han estat vigents durant els exercicis 2014 i 2015.
Vistes les bases redactades per la regidoria d'ocupació, que estableixen dos tipus d'ajuts:
1) Ajuts a la contractació de persones del municipi de la Canonja, consistent en una aportació
econòmica destinada a sufragar, en part, les despeses que es deriven de la contractació
de nous treballadors que hagin estat contractats durant l'any 2016.
2) Ajuts als nous emprenedors que afavoreixin la creació i l’establiment de noves empreses al
municipi de la Canonja. L'ajut consistirà en una aportació econòmica destinada a donar
suport i contribuir a l’èxit de les iniciatives empresarials.
Vist que les bases figuren a l'expedient de tràmit i han estat examinades pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació l'activitat
de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del text legal pel que
fa a l'aprovació de les Bases per a l'atorgament de subvencions.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases per a la concessió de subvencions per tal d'incentivar la
creació de llocs de treball al municipi de la Canonja i afavorir les noves empreses que s'instal·lin
en el municipi, exercici 2016, les quals es troben a l'expedient en tràmit, i es donen per
íntegrament reproduïdes.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació, publicant una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el benentès que, de no
produir-se al·legacions, quedaran definitivament aprovades.”
8.2.- Proposta de aprovació de les bases reguladores del carnaval. A la vista de la proposta
que realitza la regidoria de Festes 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 aquest Ajuntament té la voluntat de regular les activitats festives a realitzar pels actes del
carnaval de la Canonja, i els premis a concedir als participants.
Vistes les bases redactades per la regidoria de festes municipal, les qual figuren a l'expedient de
tràmit i han estat examinades pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les Bases reguladores del carnaval de la Canonja, d'acord amb el
redactat que figura a l'expedient en tràmit.
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.”
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Donar compte del nomenament, per urgència, d'un vigilant de la guàrdia municipal,
des del 1 al 31 d'octubre 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:
““Mitjançant decret de l'alcaldia de data 25 de setembre de 2015, es va resoldre:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de juliol de 2015, es va 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,
i 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.
Vista la proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, de renovació de la contractació per via
d'urgència, del Sr. Fèlix Salaet Ripollès, per un termini de l'1 al 31 d'octubre de 2015.
Vist l'informe emès pel cap de seguretat de la Guàrdia municipal de la Canonja, de data 24 de
setembre de 2015.
Vist l'informe emès pel secretari interventor actal., de data 24 de setembre de 2015.
Vist el decret de l'alcaldia, de data 22 de juny de 2015, de delegació de competències en la Junta
de Govern Local.
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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.- Advocar la competència de nomenaments de personals que va ser delegada a la Junta de
Govern Local, per motius d'urgència, i per l'expedient en tràmit.
Segon.- Aprovar la urgència en la renovació de 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, per a cobrir una plaça vacant de vigilant municipal, vacant a la plantilla
de personal.
Tercer.- Nomenar al Sr. Fèlix Salaet Ripollès per ocupar la citada plaça, per un període que va des
del 1 al 31 d'octubre de 2015.
Quart.- 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.
Cinquè.- Donar compte al Ple del present acord.”
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats de la resolució de l'alcaldia de data 25 de setembre de 2015, transcrita a
la part expositiva.”
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS.13.1.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP, de suport al regidor de la CUP de
l'Ajuntament d'Alcover acomiadat de la seva feina.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el Sr. Alcalde manifesta el següent:
""No mostrarem públicament el recolzament de la Institució.
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Aquest és un assumpte entre un particular i la seva empresa. És el Jutjat de lo Social al què
compet i el que declararà l'acomiadament com a vàlid, improcedent o nul (és el que planteja la
CUP).
L'Ajuntament de la Canonja no és qui per a dirigir-se a una empresa i dir-li com ha de relacionarse amb els seus treballadors.""
Seguidament, a la vista de la moció presentada en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
no aprova la moció que seguidament es transcriu, en haver-se produït el següent resultat en la
votació: vot favorable del membre del grup municipal de la CUP (1), vots en contra dels membres
dels grups municipals del PSC (8) i PP (1) i l'abstenció del membre del grup municipal de CIU (1).
““Exposició de motius:
El passat 24 de maig, per voluntat popular, Joseph Maria Trenchs va ser escollit regidor de la
Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a l'Ajuntament d'Alcover (l'Alt Camp).
En esdevenir representant de la ciutadania, el Josep Maria va sol·licitar a l'empresa una
modificació de l'horari laboral per tal de poder compaginar la seva tasca professional amb la de
càrrec electe.
El Josep Maria Trenchs treballa a l’empresa PGI SPAIN, ubicada al carrer Energia, número 2, del
Polígon Industrial la Drecera de la Selva del Camp (el Baix Camp), on treballava des de fa 6 anys.
Un dia abans de la seva pressa de possessió com a regidor, el 12 de juny a les 6 del matí quan
acabava el torn de nit, l'empresa li va comunicar el seu acomiadament.
Segons l’encarregat, el motiu real del comiat era la seva participació com a càrrec electe a
l’Ajuntament, però a la carta de comiat (que el Josep Maria no va signar per mostrar la seva
disconformitat) s’hi al·leguen motius que no justifiquen aquesta acció.
Arran de fer públic el seu acomiadament, diferents organitzacions polítiques i socials van exigir
públicament a l’empresa davant dels mitjans de comunicació, la seva readmissió, tot denunciant
l’acomiadament com un “cas de persecució política”.
A conseqüència de la disconformitat del Josep Maria, el passat 23 de juliol es va realitzar l’acte de
conciliació amb l’empresa, la qual va oferir la màxima indemnització a l’afectat, que el Josep Maria
va rebutjar, ja què el que demana és la seva readmissió al seu lloc de treball.
Pels motius exposats, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular a l’Ajuntament de la
Canonja, proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Mostrar públicament el suport d’aquesta institució al Josep Maria Trenchs.
Segon.- Declarar el rebuig al fet que una persona pugui ser acomiadada del seu lloc de treball per
la seva adscripció política o pel fet de tenir la condició de càrrec electe.
Tercer.- Enviar una carta a l’empresa PGI Spain mostrant el malestar davant d’aquesta informació i
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mostrant la seva disconformitat amb aquest acomiadament, tot reclamant-ne la seva readmissió.””
Un cop aprovada, el portaveu del grup municipal de CIU sol·licita la possibilitat de fer explicació
del vot. La presidència comenta que s'hauria d'haver fet prèviament a la votació però que autoritza
a que es realitzi l'explicació.
Pren la paraula el portaveu del grup municipal de CIU, Sr. Jose Ramón Fernández Bermúdez, que
manifesta que tot i estar d'acord amb que possiblement s'estigui produïnt una injustícia, hi han
molts casos similars i molta gent que ha estat acomiadada.
13.2.- Moció presentada pels grups municipals de la CUP i CIU, d'adhesió a la xarxa de
municipis acollidors.
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
assistents al Plenari, que es presenta a debat del Ple una nova moció relativa a la temàtica abans
especificada, 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.
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:
“El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes
internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant
el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la
meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els
primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers
dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i
de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació
dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la post-emergència i reconstrucció.
L’any 2013, el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels
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municipis catalans.
Davant de la situació actual i,


Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.



Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de
persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.



Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de
refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.



Atesa la crida que des de la Plataforma Stop Mare Mortum es fa als municipis catalans de
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.



Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només
28 places d'acollida.



Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada
de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit
associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.



Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin
resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, el Ple acorda:
Primer.- Instar el Govern espanyol a:







Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i
integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la
qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Treballar per ampliar el concepte de refugiada a totes aquelles persones que es veuen
obligades a abandonar els seus països per motius econòmics.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:


Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC),
aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el
desplegament.
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Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar
i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i
l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a
les persones sol·licitants d'asil.
Quart.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació de
més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:





Assistència en les rutes de fugida.
Suport als municipis de la ruta.
Planificació i gestió de l’acollida.
Acollida a Catalunya.

Cinquè.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual,
a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Sisé.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació
de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al
Govern de l’Estat espanyol.”
14.- PRECS I PREGUNTES.Pren la paraula l'alcalde per dir que el representant del grup municipal de CIU ha sol·licitat poder
intervenir en el torn de precs i preguntes tot i no haver presentat cap amb les fòrmules adients, per
poder manifestar el seu desacord amb la imputació del president de la Generalitat de Catalunya.
L'alcalde autoritza la intervenció.
Seguidament pren la paraula el representant del grup municipal de CIU, manifestant que no s'ha
pogut presentar la moció que es pretenia, per manca de temps, en tant que la imputació del
president de la Generalitat va ser fa dos dies. No obstant, vol fer les següents consideracions:
“A CAUSA DE LA IMPOSSIBILITAT MATERIAL DE TEMPS NO he pogut presentar una moció de
suport al president Mas, l'ex vicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva
imputacio per l'organització del 9 N.
I m'agradaria dir unes paraules de suport per a que consti en acta.
Primer, expresar el suport de convergencia al president Artur Mas, l'ex vicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau encausats por haber posat les urnes al procés parcitipatiu del 9
N.
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Segon, denunciar l'escassa qualitat democrática d'un estat que fa ús partidista de les institucions
judicials i emet judicis politics contra representants electes per impulsar procesos democrátics.
Gracies sr. Alcalde, regidors i secretaris.”
L'alcalde manifesta que no es procedeix a votar ni a contestar en tant que no es tracta d'una
moció, ni d'un prec o pregunta.
Seguidament, pren la paraula el representant del grup municipal de la CUP, formulant el prec
presentat reglamentàriament, que seguidament es transcriu:
““En el Ple del passat 30 de juliol, s’aprovà per unanimitat una moció presentada a darrera hora
pel grup del PSC en la que es mostrava el rebuig a les armes nuclears i s’instava als governs a
posar-ne fi.
Una de les vies que tenen les empreses armanentístiques nuclears per fer créixer el comerç
mundial d’armament nuclear, és l’accés al finançament per part d’entitats bancàries.
Un informe publicat l’octubre de 2014 per l’organisme holandès PAX titulat “Don’t bank on the
bomb”, en el marc de la campanya internacional ICAN per l’abolició de l’armament nuclear, detalla
quines són les entitats bancàries que ofereixen finançament a les empreses armamentístiques
nuclears. Una d’aquestes entitats és el BBVA, que des del 2011 ha disposat fins a 3.034 milions
de dòlars a les empreses armanentístiques nuclears.
Per aquest motiu, per donar compliment a la moció aprovada en el passat Ple, en particular el
tercer punt de l’acord en què s’expressava el suport a la campanya ICAN i per ser coherents en
allò que promovem en aquest Ple, el Grup Municipal de la CUP de la Canonja demanem:


Que l’Ajuntament de la Canonja retiri, en la major brevetat de temps possible, tots
els diners que actualment té als cinc comptes oberts al BBVA (2.230.709,21 € a 31
de desembre de 2014) i saldi els deutes dels quatre crèdits que es van demanar a
aquesta entitat (1.242.420,67 € pendents de deute viu a 31 de desembre de 2014).



Que l’Ajuntament de la Canonja aposti per entitats bancàries ètiques que no
financin aquestes empreses ni d’altres vinculades amb la indústria de la guerra i el
terror.””

Constesta l'alcalde dient:
""Molt bé. Ja ens diran quins bancs són aquests, i els demanarem les seves ofertes i serveis.
En principi, no retirarem ni els diners ni saldarem els comptes que tenim amb el BBVA.""
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les dinou hores, cincuanta minuts, d'ordre del Sr.
alcalde s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari accidental, en dono fe.
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