ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
CELEBRAT EL DIA 28 DE GENER DE 2016.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 28 de gener de 2016, 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:
Sr. 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
El Sr. José Luis Sánchez Lorente, s’incorpora a la sessió a les 19:34 hores, abans d'iniciar-se el
debat del punt 3.7) de l'ordre del dia.
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 ordinària de
data 3 de desembre de 2015, que acompanyava a la convocatòria.
2.- Despatx oficial.
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Per l’Alcaldia es dóna compte del Despatx Oficial que hi ha hagut des de la sessió anterior i que a
continuació es relaciona:
Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 7017, de 14 de desembre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació definitiva
del Projecte de millora del paviment, jardineria i il·luminació del pati del Castell de
Masricart.

•

Núm. 7017, de 14 de desembre de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació definitiva
del Projecte de restauració de les façanes de l'abadia de l'Església de Masricart (actual llar
d'infants).

•

Núm. 7019, de 16 de desembre de 2015, edicte pel qual es publica l'aprovació definitiva de
la modificació de l'Ordenança municipal núm. 12, reguladora dels preus públics.

•

Núm. 7019, de 16 de desembre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial de
l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica.

•

Núm. 7025, de 24 de desembre de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació definitiva
del Projecte executiu de condicionament i millora de la zona verda de l'av. Carrasco i
Formiguera.

•

Núm. 7030, de 4 de gener de 2016, anunci pel qual es fan públiques les bases per a la
constitució d'una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal, de places de
vigilant municipal.

Butlletí oficial de la província.
•

Núm. 282, de 5 de desembre de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals que han de regir l'exercici
2016.

•

Núm. 282, de 5 de desembre de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal núm. 12, reguladora dels
preus públics que han de regir l'exercici 2016.

•

Núm. 284, de 9 de desembre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica
l'aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 11/15 en el Pressupost en vigor i la
modificació de la disposició addicional tercera de les Bases d'execució del Pressupost
municipal.

•

Núm. 284, de 9 de desembre de 2015, edicte pel qual es fa públic el pressupost general
per a l'exercici 2016, integrat pel pressupost de l'Ajuntament i pel pressupost del Patronat
de Cultura, aprovat inicialment pel Ple en sessió ordinària celebrada el dia 3 de desembre
de 2015.

•

Núm. 288, de 14 de desembre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació definitiva del
projecte de restauració de les façanes de l'abadia de l'Església de Masricart (actual llar
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d'infants).
•

Núm. 288, de 14 de desembre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica
l'aprovació definitiva del projecte de millora del paviment, jardineria i il·luminació del pati
del Castell de Masricart.

•

Núm. 290, de 16 de desembre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial de les
bases reguladores de la concessió d'ajuts a la natalitat o l'adopció en l'àmbit del municipi
de la Canonja.

•

Núm. 292, de 18 de desembre de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació inicial de
l'Ordenança municipal reguladora de l'administració electrònica.

•

Núm. 296, de 23 de desembre de 2015, anunci pel qual es publiquen les bases de la
convocatòria per crear una borsa de treballa per a poder proveir, amb caràcter temporal,
places de vigilant municipal.

•

Núm. 298, de 28 de desembre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica
l'aprovació de la constitució d'una borsa de treball per a proveir, amb caràcter temporal,
places d'auxiliar administratiu, i el nomenament de la Sra. Elisabeth Llambrich Prat per
ocupar una plaça d'auxiliar administratiu.

•

Núm. 299, de 29 de desembre de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
fa pública la revocació de la delegació de diferents competències, efectuada per resolució
de l'alcaldia de data 22 de juny de 2015.

•

Núm. 299, de 29 de desembre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació definitiva del
projecte executiu de condicionament i millora de la zona verda de l'av. Carrasco i
Formiguera.

•

Núm. 11, de 19 de gener de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic el
nomenament del Sr. Félix Salaet Ripollès per ocupar una plaça de vigilant municipal.

Diari el Punt Avui.•

Anunci en el Diari el Punt Avui de data 14 de desembre de 2015, pel qual Ajuntament fa
pública l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'administració
electrònica.

Diversos.

Diferents escrits, correus electrònics, fax, etc. relatius a invitacions, felicitacions, informació
de serveis i de productes, etc. rebuts per l'alcaldia durant el període comprés entre
l'anterior sessió plenària i la corresponent al present mes de gener de 2016.

3.- PRESIDÈNCIA.3.1.- Decrets i Resolucions.
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

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.- Proposta de derogació de l'ordenança municipal reguladora de les activitats innòcues
ambientals, dels controls periòdics i dels actes de prevenció i seguretat en matèria d'incendis. 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'informe emès pel tècnic mig administratiu d'urbanisme i per l'enginyer tècnic industrial municipal,
que diu el següent:
“En el Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. 244, de 22 d'octubre de 2011, es va publicar
l'Ordenança Municipal reguladora de les activitats innòcues ambientals, dels controls periòdics, i dels
actes de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de juliol de 2015, es va publicar la Llei 16/2015,
del 21 de juliol, de simplificació administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs Locals
de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que va entrar en vigor el dia 13 d'agost de 2015.
En la seva exposició de motius, la citada llei estableix que “recull un seguit de principis d'actuació, i
regula el procediment administratiu que s'ha d'aplicar en el cas que no es formuli la comunicació prèvia
o la declaració responsable necessàries per a dur a terme una activitat, o bé en el cas que sigui falsa o
inexacta. A més, passar a un règim de control posterior basat en la confiança legítima comporta la
necessitat d'establir un règim sancionador per als casos en que s'incompleixi la norma.”
Posteriorment es manifesta que “També es modifica la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, per a
desenvolupar el règim d'intervenció administrativa per part dels ens locals i donar cabuda a la
declaració responsable i a la comunicació prèvia. A més, es tipifiquen els diversos supòsits que es
poden donar: que l'activitat requereixi llicència d'obres, que l'activitat sigui inclosa als annexos I i II de
la Llei, que l'activitat estigui subjecta al règim de llicència municipal per a establiments oberts al públic,
o que l'activitat estigui inclosa en l'annex I de la Llei 3/2010. També s'afegeix un nou article, el 22 bis,
per recollir l'informe preceptiu per risc d'incendis que s'aplica a les activitat de l'annex I de la Llei
3/2010 considerades de risc important que no són objecte de cap altra modalitat d'intervenció però que
cal regular per raó del bé jurídic a protegir.”
En quant al contingut de l'articulat, el règim d'intervenció administrativa en les activitats econòmiques
innòcues i en les activitats econòmiques de baix risc queda regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei
(arts. 12 a 14).
Pel que respecta al control de les activitats, es disposa en l'article 6.1 in fine que “Les Administracions
públiques de Catalunya han d'aprovar anualment plans d'inspecció i control de les activitats
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

econòmiques per afrontar les tasques de control ex post a què obliga aquesta llei”. I posteriorment en
l'article 7 es regula el procediment administratiu d'esmena de defectes o mancances de requisits
legals.
Per últim, l'article 21 modifica la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, per tal de
regular tots els supòsits relacionats en l'exposició de motius.
D'aquesta manera, han quedat regulades per la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya les matèries que
fins la seva entrada en vigor es venien regint per l'ordenança municipal reguladora de les activitats
innòcues ambientals, dels controls periòdics, i dels actes de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis, que a més es contradiu en alguns aspectes amb la nova regulació legal de rang superior.
Per la qual cosa, els sotasignants consideren que escau la derogació de l'ordenança municipal
reguladora de les activitats innòcues ambientals, dels controls periòdics, i dels actes de prevenció i
seguretat en matèria d'incendis, així com l'elaboració d'un pla anual d'inspecció i control de les
activitats econòmiques”.
Considerant el que disposen els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, sobre les ordenances i els bans.
En conseqüència, el Ple acorda:
PRIMER.- Derogar l'Ordenança Municipal reguladora de les activitats innòcues ambientals, dels
controls periòdics, i dels actes de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, publicada en el Butlletí
Oficial de la província de Tarragona núm. 244, de 22 d'octubre de 2011.
SEGON.- Encarregar als serveis tècnics municipals l'elaboració d'un pla anual d'inspecció i control de
les activitats econòmiques.

TERCER.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i en uns dels mitjans de
comunicació escrita diària.
QUART.- Lliurar còpia del present acord al Departament de Governació de la Generalitat i a
l'Administració de l'Estat”.
3.4.- Donar compte de diverses subvencions sol·licitades per l'Ajuntament. A la vista de la
proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda restar-ne assabentat:

“L'alcaldia de l'Ajuntament de la Canonja, en les dates indicades, va resoldre el següent:
- En data 24 de novembre de 2015, entre d'altres, acceptar les bases específiques reguladores de
la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions, per part de la Diputació de
Tarragona, per al foment de les publicacions locals i comarcals d'interès per a la demarcació de
Tarragona, així com totes aquelles que a criteri de la Diputació, siguin d'interès per a la difusió
cultural de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, editades durant l'any
2015; i aprovar la presentació de la sol·licitud, per part del Patronat de Cultura de l'Ajuntament de
la Canonja, de la subvenció per l'edició de 3.000 exemplars del llibre “Petita Història de la
Canonja”. Exp. 759/15.
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- En data 1 de desembre de 2015, entre d'altres, acceptar les bases que han de regir la
convocatòria del procediment per a la concessió, per part del Departament de Cultura de la
Diputació de Tarragona, de subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el
Catàleg per a programacions culturals durant l'any 2015; i aprovar la presentació de les sol·licituds
de subvencions per la contractació de les activitats realitzades el dia 16 d'agost de 2015 amb
motiu de la Festa Major d'Estiu, per la Colla Castellera Xiquets del Serrallo amb l'espectacle
Castells i per la Colla Jove Xiquets de Tarragona amb l'espectacle Actuacions Castelleres. Exp.
764/15.
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”.
3.5.- Proposta d'acord d'establiment del servei públic de depuració d'aigües residuals de la
Canonja. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
“Vist l'acord plenari de data 30 de juliol de 2015, pel qual es va prendre en consideració i es va
sotmetre a informació pública l’expedient per a l’establiment del servei de clavegueram i depuració de
les aigües residuals de la Canonja.
Segons 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. Per aquest motiu
En l'acord plenari de data 30 de juliol, de 2015, es va acordar sol·licitar a la Diputació de Tarragona, si
es considera acreditat que el municipi pugui assumir la prestació del servei públic de clavegueram i de
depuració de les aigües residuals.
Vist que, dintre del termini d’informació pública, s'ha presentat un escrit d'al·legacions per part de la
mercantil Basf Española SL, mitjançant escrit presentat en el registre d'entrada el dia 10 de setembre
de 2015.
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, que diu el següent:
“1.- El Ple de l'Ajuntament de la Canonja, en la seva sessió de data 30 de juliol de 2015, adoptà l'acord
de prendre en consideració i sotmetre a informació pública, per el període de 30 dies hàbils l'expedient
per a l'establiment del servei de clavegueram i depuració d'aigües residuals on consten la memòria
justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament de servei.
2.- Durant el període d'exposició al públic, l'empresa BASF ESPAÑOLA SLU ha presentat, en data
10.09.2015, un document d'al·legacions.
3.- Que d'acord amb el que segueix, es passa a valorar les esmentades al·legacions:
- PRIMERA: es sol·licita un canvi en l'adreça i denominació de la mercantil BASF en l'apartat 0.3 del
Avantprojecte de Tractament de les Aigúes Residuals del Municipi de la Canonja a les Instal·lacions de
BASF ESPAÑOLA, del document PROJECTE D'ESTABLIMENT DES SERVEIS DE CLAVEGUERAM I
DEPURACIÓ.
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VALORACIÓ: s'estima l'al·legació presentada i es substituirà el nom i adreça quedant de la forma que
segueix: «...BASF ESPAÑOLA SLU, amb seu social a Barcelona, carrer can Ràbia 3-5, CP 08017 i
NIF: B08200388...»
-SEGONA: es sol·licita una revisió del apartat 3.2 del Avantprojecte de Tractament de les Aigües
Residuals del Municipi de la Canonja a les Instal·lacions de BASF ESPAÑOLA, del document
PROJECTE D'ESTABLIMENT DES SERVEIS DE CLAVEGUERAM I DEPURACIÓ, per tal d'establir
els paràmetres límit a les aigües d'entrada a l'estació depuradora de BASF.
VALORACIÓ: cal entendre que aquesta part de document sobre la que es fa l'al·legació és una
AVANTPROJECTE redactat temps abans de la redacció dels documents definitius que conformen
l'expedient complet de Creació del Servei Públic de Sanejament, i per tant part de les dades que hi
resulten són orientatives, quedant aquestes definitivament fixades en el document, de caràcter
NORMATIU, que és el Reglament de Sanejament que s'aprova junt amb aquest expedient, i on queden
fixats els paràmetres límit d'abocament a la xarxa municipal. Tanmateix, la qualitat de les aigües
d'entrada a l'estació depuradora de BASF quedarà definitivament fixada en els Plecs de Condicions
Tècniques del Expedient de Licitació/Adjudicació del present servei públic. Per tant es desestima
aquesta al·legació.
- TERCERA: es sol·licita una revisió del apartat 4.5 del Avantprojecte de Tractament de les Aigües
Residuals del Municipi de la Canonja a les Instal·lacions de BASF ESPAÑOLA, del document
PROJECTE D'ESTABLIMENT DES SERVEIS DE CLAVEGUERAM I DEPURACIÓ, on es defineix el
titular del manteniment de les instal·lacions de l'estació depuradora de BASF.
VALORACIÓ: cal entendre que aquesta part de document sobre la que es fa l'al·legació és una
AVANTPROJECTE redactat temps abans de la redacció dels documents definitius que conformen
l'expedient complet de Creació del Servei Públic de Sanejament, i per tant part de les dades que hi
resulten són orientatives, quedant aquestes definitivament fixades en els Plecs de Condicions
Tècniques del Expedient de Licitació/Adjudicació del present servei públic. Per tant es desestima
aquesta al·legació.
- QUARTA: es sol·licita una revisió del apartat 2 del Informe Tècnic contingut en l'Avantprojecte de
Tractament de les Aigües Residuals del Municipi de la Canonja a les Instal·lacions de BASF
ESPAÑOLA, del document PROJECTE D'ESTABLIMENT DES SERVEIS DE CLAVEGUERAM I
DEPURACIÓ, on es descriuen de forma generalitzada els problemes mediambientals actuals que es
deriven de la no depuració de les aigües residuals.
VALORACIÓ: cal entendre que aquesta part de document sobre la que es fa l'al·legació és un informe
tècnic, incorporat en el document d'AVANTPROJECTE, el qual correspon al lleial saber i entendre dels
tècnics que el signen i per tant no admet variacions, en aquest cas irrellevants. Per tant es desestima
aquesta al·legació.
- CINQUENA: es sol·licita la revisió del article 9.3 del Reglament de Sanejament i Depuració de les
Aigües Residuals de la Canonja, per tal que s'hi incloguin les següents normatives:
- el Decret 130/2003 sobre el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament
- el Real Decreto 60/2011 sobre las Normas de Calidad Ambiental en Política de Aguas
- Directiva 39/2013 sobre sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas
VALORACIÓ: la normativa que consta en l'article 9.3 del Reglament de Sanejament municipal fa
referència a edificacions que es trobin en zones sense clavegueram municipal i que per tant disposin
de sistemes propis de recollida i tractament de les aigües residuals; i per tant també es recullen les
condicions pels possibles abocament a medi o llera pública. S'estima l'al·legació excepte pel que fa al
Decret 130/2003 sobre el Reglament dels Serveis Públics de Sanejament, donat que no regula els
abocaments a medi o llera pública.
- SISENA: es comunica una errada material en la referència a uns articles, en l'article 20.3 del
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Reglament de Sanejament i Depuració de les Aigües Residuals de la Canonja.
VALORACIÓ: s'estima l'al·legació i en l'article 19.3 (no en el 20.3) del reglament es substituirà la
referència als articles 28 i 29, pels articles 26 i 27.
- SETENA: es proposa afegir un paràgraf en referència a les substàncies prohibides que figuren en
l'article 27.2 del Reglament de Sanejament i Depuració de les Aigües Residuals de la Canonja.
VALORACIÓ: es desestima l'al·legació en tant que el contingut del paràgraf que es proposa ja queda
recollit en l'article 27.1 del mateix reglament.
- VUITENA: es comunica una errada material en la referència a uns articles, en l'article 28.1 del
Reglament de Sanejament i Depuració de les Aigües Residuals de la Canonja.
VALORACIÓ: s'estima l'al·legació i en l'article 28.1 del reglament es substituirà la referència als articles
27 i 28, pels articles 26 i 27.
- NOVENA: l'interessat presenta al·legació pel que fa a l'article 29 del Reglament de Sanejament i
Depuració de les Aigües Residuals de la Canonja, sol·licitant la revisió en relació a la definició del
cabal punta de la xarxa de sanejament.
VALORACIÓ: es desestima l'al·legació presentada en tant que aquesta no es motiva ni justifica
tècnicament, ni s'aporten arguments que evidenciïn la incorrecció del document inicial.
- DESENA: l'interessat presenta al·legació pel que fa a l'article 31 del Reglament de Sanejament i
Depuració de les Aigües Residuals de la Canonja, i en relació a la definició de situació d'emergència.
VALORACIÓ: es desestima l'al·legació presentada en tant que la situació d'emergència pel que fa al
cabal en general ja es defineix en l'article 31.2 del Reglament; ni tampoc es motiva ni justifica
tècnicament, ni s'aporten arguments que evidenciïn la incorrecció del document inicial.
- ONZENA: l'interessat presenta al·legació pel que fa a l'article 33 del Reglament de Sanejament i
Depuració de les Aigües Residuals de la Canonja, i en relació a la definició de l'actuació davant d'una
situació d'emergència.
VALORACIÓ: es desestima l'al·legació presentada en tant que aquesta no es motiva ni justifica
tècnicament, ni s'aporten arguments que evidenciïn la incorrecció del document inicial. Les actuacions
en situació d'emergència ho són vers els titulars de les instal·lacions que les generen i no sobre les
solucions a adoptar.
*S'annexen a aquest informe els documents afectats per les modificacions que es deriven de les
al·legacions, amb les incorporacions i esmenes corresponents.”
Per acord de la Junta de Govern Local de la Diputació de Tarragona de data 16 d'octubre de 2015, es
va informar favorablement la sol·licitud de l'Ajuntament de la Canonja en relació a la implantació del
servei de clavegueram i depuració d'aigües residuals, en tant que la Diputació no proposi forma de
prestació d'aquest servei en els termes de l'article 26.2 LRBR.
Atès que segons l’art. 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS d’ara endavant), estableix que el Ple de l’Ajuntament
ha d’aprovar definitivament (prèvia resolució de les al·legacions formulades) l’expedient per a
l'establiment del servei, el projecte d'establiment i el reglament que el regularà, amb la previsió dels
efectes econòmics que aquestes decisions comporten.
En conseqüència, el Ple acorda:
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per la mercantil Basf Española SL, en els
termes establerts a l'informe de l'arquitecte municipal, transcrit a la part expositiva del present acord.
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SEGON.- Acordar l’establiment del servei de clavegueram i depuració de les aigües residuals de la
Canonja de titularitat municipal, d'acord amb la memòria justificativa i els documents complementaris
adjunts, servei que es prestarà de forma indirecta, mitjançant un contracte de gestió del serveis públics
en la modalitat de concert.
TERCER.- Aprovar el projecte d'establiment del servei de clavegueram i depuració de les aigües
residuals de la Canonja que s'adjunta.
QUART.- Aprovar definitivament el reglament adjunt, regulador del servei esmentat i disposar-ne la
publicació íntegra al BOP i al tauler d'anuncis de la Corporació, juntament amb els presents acords, i
alhora anunciar en el DOGC la referència al BOP en el qual s'hagi publicat íntegrament el text.
CINQUÈ.- Lliurar còpia del reglament del servei, juntament amb el testimoni fefaent d'aquests acords,
al Departament de Governació de la Generalitat i a l'Administració de l'Estat”.
3.6.- Restar assabentats de l'Ordre del conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, de data 24 de novembre de 2015, per la qual es fixa el calendari laboral de festes
de caràcter local a Catalunya per a l'any 2016. 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 que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 30 de juliol de 2015,
va adoptar l'acord de designar com a festes locals de la Canonja per l'any 2016, els dies 20 de
gener i 15 d'abril, sol·licitant al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
la seva inclusió en el calendari de festes locals de Catalunya per l'any 2016.
Vista l'Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 7013, de 7 de desembre de 2015, per la qual es fixa el calendari laboral de festes
de caràcter local a la Comunitat Autonòma de Catalunya per a l'any 2016, en la que s'inclou la
Canonja amb les dates anteriorment citades.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de l'Ordre del conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya de data 24 de novembre de 2015, en els termes que s'indiquen a la part exposititiva del
present acord".
Abans del debat del punt 3.7 de l'ordre del dia, s'incorpora a la sessió el Sr. José Luis Sánchez
Lorente (19:34 hores).
3.7.- Proposta d'aprovació definitiva de les bases de la convocatòria d'ajuts a la natalitat de
l'Ajuntament de la Canonja.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà en contra de la proposta pels mateixos motius
que van explicar a la votació de l'aprovació inicial de les bases.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l'alcaldia, 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
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seguidament es transcriu:
“El Ple de l'Ajuntament de la Canonja, en sessió ordinària celebrada en data 3 de desembre de
2015, va acordar aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d'ajuts a la natalitat o
l'adopció en l'àmbit del municipi de la Canonja, destinats als pares o mares de nens o nenes
biològics o adoptats, a partir de l'1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018.
Les esmentades bases es van exposar al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci
en el Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 290, de 16 de desembre de 2015, i en el
tauler d'anuncis de la Corporació, durant el període 17 de desembre de 2015 a 13 de gener de
2016, per tal que en el dit termini les persones interessades poguessin presentar al·legacions,
sense que aquestes s'hagin produït.
Les dites bases seran definitives i entraran en vigor a partir de la data de publicació del text
íntegre de les mateixes en el Butlletí oficial de la província, havent-se de publicar una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Ajuntament ha considerat necessària la introducció d'una concreció en les esmentades
bases, previ a la seva aprovació definitiva, que disposi que les subvencions que se sol·licitin a
l'últim trimestre de cada anualitat es podran fer efectives a l'anualitat següent, si s'ha procedit a
l'oportuna convocatòria.
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 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:
Aprovar definitivament les bases de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a la natalitat o
l'adopció en l'àmbit del municipi de la Canonja, destinades als pares o mares dels nens o nenes
biològics o adoptats a partir de l'1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018, les quals es
troben a l'expedient en tràmit, i es donen per íntegrament reproduïdes, i que entraran en vigor a
partir de la data de publicació del text íntegre en el Butlletí oficial de la província de Tarragona,
publicant una referència d'aquest anunci en el Diari Oficial del a Generalitat de Catalunya”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.-

4.1.- Proposta d'aprovació del marc pressupostari a mig termini, període 2017 a 2019. A la
vista de la proposta que realitza el regidor 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:
“1. ANTECEDENTS
En data 14 de gener de 2015 s’emet l’informe de la secretaria-intervenció relatiu a l’elaboració del
pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute
públic i la regla de la despesa.
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De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig
termini per als exercicis 2017 a 2019, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2014
i la previsió de la liquidació de l’exercici 2016.
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos
d’actuació d’aquest mandat.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del
deute comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a
mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual
es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre
altres paràmetres:
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives
Administracions Públiques.
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de
les mesures previstes per al període considerat
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.
- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les
finances públiques.
2.2. L’article 6 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,
determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, el qual s'annexa a la
present proposta d'acord.
3.2.- Trametre, abans del 15 de març de 2016, el pla pressupostari a mig termini (període 20172019) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL.-
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.........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ.-

6.1.- Donar compte de la presentació davant del Servei d'Ocupació de Catalunya, de
diferents sol·licituds per a la realització de treballs temporals de col·laboració social amb
treballadors perceptors de prestacions d'atur. la vista de la proposta que realitza la regidora
d'ocupació 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 a continuació, va resoldre
aprovar la presentació al Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació
de la Generalitat, de diferents sol·licituds per fer treballs temporals de col·laboració social amb
treballadors perceptors de prestacions d'atur, i d'acord amb les memòries descriptives dels
projectes de col·laboració social corresponents, les quals consten en els respectius expedients, en
el marc del Reial Decret 1445/1982, de 25 de juny, pel qual es regulen diverses mesures de
foment de l'ocupació:
- En data 2 de desembre de 2015, sol·licitar un treballador temporal de col·laboració social, com a
auxiliar de monitor de lleure en el Projecte de la Gent Gran Activa. (Exp. 658/15).
- En data 7 de gener de 2016, sol·licitar dos treballadors temporals de col·laboració social, com a
auxiliars administratius en les dependències municipals. (Exp. 765/15).
- En data 7 de gener de 2016, sol·licitar tres treballadors temporals de col·laboració social, un com
a oficial de paleta i dos com a peons, per executar les obres compreses en la Memòria tècnica i
social per l'execució i condicionament dels marges de pedra seca en el camí vell de Reus i en el
camí del Mas de Vidal. (Exp. 785/15).
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”.
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta d'aprovació del Pla multirisc de protecció civil de la Canonja.

Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà a favor de la proposta, tot i què considera que
caldria que, prèviament ,s'hagués reunit la Comissió Municipal de Protecció Civil als efectes de
tenir una informació detallada del text.
Intervé el secretari interventor acctal, als efectes d'explicar que el text de l'acord que se sotmet a
votació contempla, en primer lloc, l'actualització dels membres de la Comissió Municipal de
Protecció Civil i, en segon lloc la convocatòria de la comissió que, amb caràcter previ a l'aprovació
del document, es reunirà als efectes d'emetre informe previ.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor de protecció civil 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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“El dia 30 d’abril de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat núm. 5619 la Llei 8/2010,
del 22 d’abril, de creació del municipi de La Canonja.
Mitjançant acord del Ple de data 30 d'octubre de 2010, es van assumir temporalment els plans
d'actuació i els plans específics de protecció civil vigents al municipi de Tarragona i es va crear la
Comissió Local de Protecció Civil del nou municipi de la Canonja, inicialment composada per
l'alcalde de la Canonja, un representant de cadascun dels grups polítics amb representació a
l'Ajutament, un representant dels Serveis Territorials de Protecció Civil de Tarragona de la
Generalitat de Catalunya, un representant de l'AEQT, un representant del cos de bombers i un
representant del govern central de la província.
El Ple de data 29 de setembre de 2011, va acordar d esignar com a membres de la Comissió Local
de Protecció Civil de la Canonja el tècnic de Protecció Civil de la Canonja, Sr. Manuel Montesinos
Duran, l'arquitecte municipal, Sr. Miquel Orellana Gavaldà, el Sr. Antonio Fernández Lerena, de
l'Associació de Voluntaris de Protecció civil de la Canonja, i el Sr. Josep Lluis Catalina, sergent de la
G.U. Municipal de Tarragona.
A la vista de les designacions abans esmentades, caldria realitzar l'oportuna actualització.
Mitjançant acord plenari de data 31 de maig de 2012, es va aprovar el Pla d'actuació municipal per
a risc químic de la Canonja i es va procedir a la seva homologació.
Mitjançant acord plenari de data 2 d'agost de 2012, es va aprovar el Pla d'actuació municipal per
inundacions de la Canonja i es va procedir a la seva homologació.
Mitjançant acord plenari de data 29 de novembre de 2012, es va aprovar el Pla d'actuació
municipal per accidents en el transport de mercaderies perilloses de la Canonja i es va procedir a
la seva homologació.
Consta a l'expedient nou document de Pla protecció civil, que incorpora els plans abans
especificiats, degudament actualitzats, i s'afegeixen el plans municipals per risc d'incendi forestal,
per risc d'accidents aeris i per risc per radiacions ionitzants.
Vist l'informe emès al respecte per l'enginyer tècnic industrial municipal, que diu:
“ANTECEDENTS
Rebudes per part de la consultoria encarregada de la realització del pla multirisc de protecció civil
municipal, les copies confidencials corresponents, per a poder realitzar l'aprovació en ple del
mateix pla, per tal de prosseguir amb el tràmit d'homologació, es procedeix a realitzar aquest
informe per tal d'informar del contingut bàsic del mateix i la descripció de les principals
característiques del mateix.
Anteriorment, l'any 2012, es van realitzar els plans específics per als següents riscos:
Pla de protecció civil municipal per a risc químic. PLASEQCAT
Pla de protecció civil municipal per a inundacions. INUNCAT
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Pla de protecció civil municipal per risc en el transport de mercaderies perilloses. TRANSCAT
FONAMENTS DE DRET
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta.
DESCRIPCCIÓ DEL PLA MULTIRISC
Donat que el municipi de la Canonja, està considerat de risc especial per la seva activitat
industrial, ha d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal. En concret i segons el
mapa de protecció civil de Catalunya, i també segons ens informa la Direcció de protecció civil de
la Generalitat, el municipi està afectat pels següents riscos, que a la vegada disposen de pla
especial:
Risc d'accident químic. PLASEQCAT
Risc pel transport de mercaderies perilloses. TRANSCAT
Risc per inundacions. INUNCAT
Risc d'incendi forestal: INFOCAT
Risc per accidents aeris. AEROCAT
Risc per radiacions ionitzants: RADCAT
Per tant s'ha procedit a confeccionar un document únic que integra tots els riscos per tal de donar
compliment a l'establert al decret 155/2014.
El nou document que s’aprovarà rep la nova denominació de DUPROCIM (document únic de
protecció civil municipal), i engloba tots els riscos que es poden localitzar al municipi. Anteriorment
teníem un pla per a cada risc independent. D'aquesta forma malgrat les particularitats de cadascú,
tots queden integrats en un mateix document. Per tant en aquest mateix document trobem com
cal actuar en cada risc, amb unes pautes comunes i amb el mateix organigrama. En aquest nou
bloc, s’han incorporat INFOCAT, AEROCAT I EL RADCAT, ja que fins el moment
només
es
disposava del PLASEQCAT, INUNCAT I TRANSCAT, tal i com s'ha exposat a antecedents. Per
tant a partir de l'aprovació del DUPROFIM, aquest serà el document vàlid per les actuacions en
cas d'emergència.
Com a novetats del nou pla, cal remarcar els següents:
S’han actualitzat els titulars i substituts de tots/totes els components de cadascú dels grups que
integren el PAM, a més s’han ampliat d’altres amb més integrants, com el grup logístic. El subgrup
més innovador també integrat dins el logístic ha estat una unitat d’atenció ciutadana format per
quatre administratives; la funció primordial d’aquest grup seria la d’atendre el volum de trucades
que en cas d’un accident es podria rebre a la centraleta de l’Ajuntament així com d’altres gestions
que es puguin derivar de la mesa de crisis.
Un altre punt innovador i molt més complert que l’anterior, és l’ampliació a les empreses
paral·leles a la N-340 com elements vulnerables i que fins el moment no estaven contemplades.
Parlem del conegut polígon NILCA, així com les empreses dels carrers Vila-seca i Camps Rodons,
i les pròpies de l’av. de la Pineda.
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La modificació cartogràfica dels elements vulnerables, correccions d’errades que s’arrossegaven
dels plans anteriors, com titularitat de carreteres, ubicacions, etc., han estat d’altres treballs.
CONCLUSIONS
Per tot l'exposat, serveixi dit informe per tal que dit pla multirisc, realitzat per la consultoria
T&associats, sigui aprovat al ple, per tal de continuar el procediment d'homologació del pla.
Recordar que aquest pla, és de fet, un manual de com actuar i coordinar-se en cas d'una
emergència, i en conseqüència tots els membres actuants del mateix cal que n'estiguin
familiaritzats i formats, que es necessària una bona implantació i manteniment, i per tant es
convenient que es destinin els recursos necessaris per a dita tasca”.
Considerant el que disposen Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret
155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva
tramitació conjunta.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la nova composició de la Comissió Municipal de Protecció Civil de la Canonja,
que estarà integrada per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'alcalde de la Canonja, que actuarà com a president.
Un representant de cadascun dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament.
Un representant del Serveis Territorials de Protecció Civil de Tarragona, de la Generalitat
de Catalunya.
Un representant de l'AEQT.
Un representant del cos de bombers.
Un representant del govern central de la província.
L'arquitecte municipal.
El cap de seguretat municipal.
L'enginyer tècnic industrial municipal.
Un representant de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja.

Les convocatòries de reunió es faran als correus electrònics indicats formalment pels interessats, i
en el cas de representants o treballadors municipals, al seu correu corporatiu.
Segon.- Sotmetre el document únic de protecció civil municipal a informe previ de la Comissió
municipal de Protecció Civil de la Canonja i seguidament sotmetre'l a informació pública per un
termini de 30 dies hàbils mitjançant publicacions al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que es puguin presentar les al·legacions i/o
consideracions que es creguin oportunes”.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.-

8.1.- Proposta d'aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de la
concessió d'incentius a empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació a la
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Canonja, exercici 2016. A la vista de la proposta que realitza el regidor 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 bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament, a
empreses i nous emprenedors, per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, any
2016, aprovades definitivament i publicades íntegrament en el Butlletí oficial de província de
Tarragona núm. 267, de 18 de novembre de 2015, amb referència d'aquest anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7007, de 27 de novembre de 2015.
La regidoria d'ocupació proposta la modificació de les bases abans esmentades, de la manera que
seguidament es detalla:
1.- Modificació de l'article 2.1.Redacció actual:
“L'ajut consistirà 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 per
l’empresa per tal d'incentivar la creació de llocs de treball. La duració del contracte ha de ser, com
a mínim, de 3 mesos.
Les contractacions han d'implicar un augment del nombre de treballadors de l’empresa, en relació
a la plantilla de l’any 2015.
En cas de baixa voluntària o acomiadament del nou treballador contractat, l’empresa pot substituirlo amb una nova contractació pel període restant per tal d'obtenir la subvenció (en qualsevol cas,
la suma dels dos contractes ha de ser, com a mínim, de 3 mesos). Aquesta substitució s’haurà
d'efectuar, com a màxim, 30 dies després de l’acabament del contracte de la persona que
substitueix”.
Proposta de nova redacció:
“L'ajut consistirà 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 i el
darrer trimestre de 2015 per l’empresa per tal d'incentivar la creació de llocs de treball. La duració
del contracte ha de ser, com a mínim, de 3 mesos.
L’ajut màxim a percebre per aquest concepte serà de 3.000 € per empresa/any.
Les contractacions han d'implicar un augment del nombre de treballadors de l’empresa, en relació
a la plantilla de l’any anterior a la contractació.
En cas de baixa voluntària o acomiadament del nou treballador contractat, l’empresa pot substituirlo amb una nova contractació pel període restant per tal d'obtenir la subvenció (en qualsevol cas,
la suma dels dos contractes ha de ser, com a mínim, de 3 mesos). Aquesta substitució s’haurà
d'efectuar, com a màxim, 30 dies després de l’acabament del contracte de la persona que
substitueix”.
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2.- Modificació de l'article 2.3.Redacció actual:
“2.3. Es podrà concórrer simultàniament a la convocatòria dels ajuts contemplats als articles 2.1) i
2.2), amb una limitació màxima en l'import de la subvenció de 4.500 €”.
Proposta de nova redacció:
“2.3. Es podrà concórrer simultàniament a la convocatòria dels ajuts contemplats als articles 2.1) i
2.2), amb una limitació màxima en l'import de la subvenció de 5.000 €”.
3.- Modificació de l'article 3.2.Redacció actual:
“3.2.- Beneficiaris dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de
noves empreses al municipi de la Canonja. Podran ser beneficiaris dels ajuts que preveuen
aquestes bases:
3.2.1. Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat empadronades o
residenciades legalment al municipi de la Canonja, amb un mínim d'un any d'antiguitat, que
instal·lin una nova empresa al terme municipal de la Canonja durant l’any 2016, o efectuïn un
traspàs de negoci.
3.2.2. Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat no empadronades o
residenciades al municipi de la Canonja, que instal·lin una nova empresa al terme municipal de la
Canonja durant l’any 2016 i contractin un treballador mitjançant la Borsa de treball municipal per
un període mínim de 3 mesos”.
Proposta de nova redacció:
“3.2.- Beneficiaris dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de
noves empreses al municipi de la Canonja. Podran ser beneficiaris dels ajuts que preveuen
aquestes bases:
3.2.1. Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat empadronades o
residenciades legalment al municipi de la Canonja, amb un mínim d'un any d'antiguitat, que
instal·lin una nova empresa al terme municipal de la Canonja durant el període comprés entre el 1
de setembre de 2015 i el 31 de desembre de 2016, o efectuïn un traspàs de negoci.
3.2.2. Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat no empadronades o
residenciades al municipi de la Canonja, que instal·lin una nova empresa al terme municipal de la
Canonja durant el període comprés entre el 1 de setembre de 2015 i el 31 de desembre de 2016 i
contractin un treballador mitjançant la Borsa de treball municipal per un període mínim de 3
mesos”.
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4.- Modificació de l'article 4.Redacció actual:
Sense prejudici de la data de publicació d'aquestes bases en el Butlletí oficial de la província,
únicament s'cceptaran les sol·licituds presentades per ambdues línies, des de l'1 de gener de
2016 fins al 31 de desembre de 2016, quan el contracte o contractes de treball i/o la implantació
de la nova empresa es formalitzin dins de l'exercici 2016.
Proposta de nova redacció:
“Sense prejudici de la data de publicació d'aquestes bases en el Butlletí oficial de la província,
únicament s'cceptaran les sol·licituds presentades per ambdues línies, des de l'1 de gener de
2016 fins al 31 de desembre de 2016, quan el contracte o contractes de treball i/o la implantació
de la nova empresa es formalitzin dins de l'exercici 2016 i fins el 31 de març de 2016 quan es
formalitzin dins del darrer trimestre de 2015”.
5.- Modificació de l'article 5.Redacció actual:
“El finançament de les subvencions contemplades a les presents bases anirà a càrrec a l'aplicació
pressupostària 494.47000 del pressupost de l’Ajuntament de la Canonja per l’any 2016, amb una
dotació màxima als efectes de la present convocatòria de 15.000 €, d'acord amb el següent detall:

•
•

Línia d'ajuts a la contractació de persones del municipi de la Canonja: Màxim de
9.000 €.
Línia d'ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de
noves empreses al municipi de la Canonja: Màxim de 6.000 €”.

Proposta de nova redacció:
“El finançament de les subvencions contemplades a les presents bases anirà a càrrec a l'aplicació
pressupostària 241.47000 del pressupost de l’Ajuntament de la Canonja per l’any 2016, amb una
dotació màxima als efectes de la present convocatòria de 25.000 €, d'acord amb el següent detall:

•
•

Línia d'ajuts a la contractació de persones del municipi de la Canonja: Màxim de
15.000 €.
Línia d'ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de
noves empreses al municipi de la Canonja: Màxim de 10.000 €”.

6.- Modificació de l'article 6.2.Redacció actual:
“6.2. Requisits dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de
noves empreses al municipi de la Canonja.
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Per ser beneficiaris d'aquests ajuts, les persones físiques han de justificar l’alta al règim
corresponent de la Seguretat Social i justificar l’alta d'activitat dintre dels exercicis corresponents.
Les persones jurídiques amb limitació de responsabilitat han de justificar l’alta de llicència
d'activitats o comunicació d'inici de l’activitat dintre dels exercicis corresponents i l'alta al padró
fiscal corresponent”.
Proposta de nova redacció:
“6.2. Requisits dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de
noves empreses al municipi de la Canonja.
Per ser beneficiaris d'aquests ajuts, les persones físiques han de justificar l’alta al règim General
de la Seguretat Social, exclosos dels règims i sistemes especials i justificar l’alta d'activitat dintre
dels exercicis corresponents. Les persones jurídiques amb limitació de responsabilitat han de
justificar l’alta de llicència d'activitats o comunicació d'inici de l’activitat dintre dels exercicis
corresponents i l'alta al padró fiscal corresponent”.
7.- Modificació de l'article 7.2.Redacció actual:
“7.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al
municipi de la Canonja.
La quantia de l’ajut serà de 3.000 €.
La durada de l’activitat haurà de ser com a mínim d’un any”.
Proposta de nova redacció:
“7.2. Ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses al
municipi de la Canonja.
La quantia de l’ajut serà de 2.000 €.
La durada de l’activitat haurà de ser com a mínim d’un any”.
8.- Modificació de l'article 9.1.apartat 4Redacció actual:
“4. Declaració responsable on es descrigui el lloc/s de treball a cobrir i es manifesti que la/les
contractació/ns impliquen un augment del nombre de treballadors de l’empresa, en relació a la
plantilla de l’any 2015, si se sol·licita l'ajut a l'any 2016”.
Proposta de nova redacció:
4. Declaració responsable on es descrigui el lloc/s de treball a cobrir i es manifesti que la/les
contractació/ns impliquen un augment del nombre de treballadors de l’empresa, en relació a l'any
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anterior a la contractació.
9.- Modificació de l'article 13.1.apartat 6Redacció actual:
“6. Acreditació que la contractació suposa un increment de treballadors de l'empresa en relació a
l'exercici 2015, si se sol·licita l'ajut a l'any 2016”.
Proposta de nova redacció:
“6. Acreditació que la contractació suposa un increment de treballadors de l'empresa en relació a
l'any anterior a la contractació”.
Vist que la nova redacció de les bases figura a l'expedient de tràmit i ha estat examinada 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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de 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”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Restar assabentats de diverses contractacions de personal. la vista de la proposta que
realitza el regidor de governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda restar-ne assabentat:

“L'alcaldia va adoptar en dates 30 de novembre i 10 de desembre de 2015, les resolucions que
seguidament es transcriuen:
““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
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municipal, 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 2 al 31 de desembre de 2015.
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.- Donar compte al Ple del present acord.””
“”Primer.- Aprovar el nomenament de la Sra. Mª Rosario Mora García per a ocupar, per un període
de sis mesos, una plaça d’auxiliar administratiu, en règim laboral, amb data d’efectes inicials a
partir del dia 21 de desembre de 2015 (inclòs).
Segon.- Notificar el nomenament a la interessada i publicar-lo en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona.
Tercer.- Preveure un període de prova de quatre mesos, durant el qual exercirà la seva tasca amb
dret a percebre les retribucions íntegres que li corresponguin.
El període de prova podrà ser considerat com a no superat en qualsevol moment durant els 4
mesos. Si se considera no superat, l’aspirant perdrà tots els seus drets, per resolució motivada de
l’Alcaldia, que donarà lloc a la rescissió del contracte i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui
correspondre en virtut del procés selectiu.
Quart.- Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de 2 mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.””
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Restar-ne assabentats de les contractacions de personal que figuren a la part expositiva del
present acord”.
10.2.- Proposta d'acord relativa a la rectificació de l'inventari de béns municipal, a 31 de
desembre de 2015. A la vista de la proposta que realitza el regidor de governació en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:

“El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 21 de juny de 2011, va
aprovar la comprovació de l’Inventari de béns i patrimoni municipals a 11 de juny de 2011, que
comprenia les altes i baixes acordades des del 30 d'octubre de 2010, a fi de portar a terme la
comprovació que preceptua l’art. 104 del Reglament del patrimoni dels ens locals, amb motiu de la
renovació de la corporació municipal, al qual efecte s’havia disposat de tots els documents que
referenden les dades que es contenien en el dit Inventari i en les altes i baixes acordades en el
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període indicat, i s'havien trobat de conformitat.
Aquest Ajuntament ha examinat l’Inventari de béns i parimoni municipals a data 31 de desembre
de 2015.
Vist que com a conseqüència del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret
336/88, de 17 d’octubre, les corporacions locals estan obligades a formar inventari de tots els seus
béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa o forma d’adquisició.
Vista la relació de béns d'aquest Ajuntament, la qual figura a l'expedient de tràmit i ha pogut ser
examinada pels assistents.
En conseqüència, el Ple, en ús de la competència que li atribueix l’art 105 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, en forma legal acorda:
Primer.- Aprovar la comprovació de l’Inventari de béns i patrimoni municipals a 31 de desembre de
2015.
Segon.-Traslladar una còpia diligenciada de l’Inventari de béns rectificat al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS.13.1.- Moció presentada pels grups municipals del PSC, CIU i CUP, relativa a la prestació
"Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en situació de
desocupació.

Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, la regidora del grup municipal del PP, Sra.
Encarnación Quílez Valdelvira diu el següent:
“Estoy de acuerdo prácticamente con el 100 % de la moción, pero hay un punto que me preocupa
y por el que no puedo dar mi apoyo tal y como lo ha configurado UGT, no me queda claro y pienso
que es dar falsas expectativas a las personas. Coincidimos al 100% con respecto a las
dificultades, la exclusión del mundo laboral de las personas desocupadas con más de 55 años,
especialmente si son, además, mujeres.
Entendemos, según los contenidos de la propuesta elaborada por UGT, que estamos hablando de
una nueva pensión contributiva para la Seguridad Social, no de una pensión asistencial (no
contributiva) que sería competencia de la Generalitat. Una pensión nueva de carácter contributivo,
sabiendo que cada vez somos menos los que podemos seguir aportando a la Seguridad Social,
envejecimiento, caída de natalidad, migración, con este panorama, es crear falsas expectativas,
no lo tengo claro”.
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A la vista de la proposta que realitzen els grups municipals del PSC, CIU i CUP en relació a aquest
punt, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del PSC (10),
CIU (1) i CUP (1), i el l'abstenció de la membre del grup municipal del PP (1), l'acord que
seguidament es transcriu:
“Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa
major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat
laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar les
seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi
hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a caure a
l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, és evident
que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció contributiu a un
d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió
de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan
sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, a
partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la protecció
elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a
computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es
pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi
que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida
reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació han prioritzat la
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat
sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 45 anys,
desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fora del sistema de protecció o deixar-les als marges
dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins
i tot després de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones que
són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les estratègies
d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries laborals personals i
possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa
cobrant, si compleixen requisits, un subsidi de 426 € mensuals. Però que també afecta als seus
futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on
s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui perquè augmentaran
proporcionalment els anys de cotització mínima pel càlcul de la base reguladora de pensió, perquè
hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la meitat de les bases mínimes
de cotització o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les
seves jubilacions.
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Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 426
euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no cobren
res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que es
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribució al sistema de la Seguretat Social per tal que
se’ls asseguri unes pensions dignes.
El Ple de l’Ajuntament de la Canonja acorda donar suport a la proposta impulsada per la UGT de
Catalunya, anomenada <<Garantia +55>> i que significa:
1) Donar suport a la creació de la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55
anys que es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i
hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una
proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent.
b. El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la
mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat
Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 € que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social
Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de
l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les desigualtats de les
prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres
rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament,
de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat
d’aquestes persones.
5) Promoure accions, des de l’àmbit municipal, de promoció de l’ocupació i la inserció
encarades a aquest sector de la població.
Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació amb
continguts reals i aplicables per aquest sector de la població. ”
13.2.- Moció presentada pels grups municipals del PSC, CIU i CUP, relativa al Pla Hidrològic de
la Conca de l’Ebre.

Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, la regidora del grup municipal del PP, Sra.
Encarnación Quílez Valdelvira diu el següent:
“Compruebo que el plan se asienta en tres grandes pilares: cumplimiento de los objetivos
medioambientales, satisfacción de las demandas actuales y futuras, y la mejora de la gestión de
los fenómenos extremos. Se propone una serie de medidas tales como la mejora de la depuración
y el saneamiento; reutilización de aguas residuales; restauración de ríos y riberas; medidas
agroalimentarias; lucha contra la contaminación; control de los vertidos, redes de control; lucha
contra las especies invasoras y mejora de la continuidad de los ríos. Existe un programa de usos
agrarios; la conservación de infraestructuras de regulación; nuevos aprovechamientos
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hidroeléctricos, un programa de actuaciones ante las avenidas; la cartografía de zonas
inundables; los Planes de Emergencia de presas el plan especial de actuación en situación de
sequías; la adecuación de defensas, limpiezas y una mejora de la prevención, con una especial
mención a la herramienta clave en la gestión de la cuenca frente a estos fenómenos, el Sistema
Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Cuenca del Ebro.
Las principales acciones que prevé el nuevo plan hidrológico sobre los regadíos son las de
modernización, con la finalidad de mejorar la eficiencia en el uso del agua y la calidad de vida de
los agricultores.
El resto pienso que es un tira y afloja “político” usando el caudal ecológico del rio, donde se
barajan temas de solidaridad y otros intereses. Siempre apoyaremos un caudal ecológico
suficiente que garantice las zonas protegidas, fundamentalmente el Delta”.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitzen els grups municipals del PSC, CIU i CUP en
relació a aquest punt, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals
del PSC (10), CIU (1) i CUP (1), i el vot contrari de la membre del grup municipal del PP (1),
l'acord que seguidament es transcriu:
“El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un
total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el de
l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu
Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses
associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu
amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre
com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot
favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el
Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871
hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907
hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de
sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia
la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va
ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el
nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar
anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte
equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico
Nacional. Mentre que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de
les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de
l'aigua.
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Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius
en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és
de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56
noves infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de
4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al
Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta
informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va
requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes
al Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies,
10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup Polític
d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes de
Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. MANIFESTAR al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de L’Ajuntament de la Canonja a
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de
Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. DONAR suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla
hidrològic de la conca de l’Ebre.
3. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una resposta
institucional unitària.
4. DONAR suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter
estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per
la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
5. COMPROMETRE'S a treballar per la reducció i eficiència en el consum d'aigua a nivell
municipal, com a consumidors d'aigua provinent del mini-transvasament de l'Ebre i impulsar
l'alliberament de concesions d'aquest mini-transvasament en la mesura que les necessitats de
subministrament i l'autosuficència hídrica ho permetin.
6. DEMANAR a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment
del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.
7. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al riu, al delta i als
pobles riberencs.
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8. EXIGIR el compliment dels acords de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre,
respecte als cabals ecològics d'una manera especial.
9. COMUNICAR aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre”.
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1- Precs i preguntes del grup municipal de la CUP.
Intervé el regidor de la CUP, Sr. Joan Pons Solé per fomular els precs preguntes formalment
presentades:
1.- MAXAM, empresa que és propietària de la planta Nitricomax al polígon petroquímic de la
Canonja, és indústria de la guerra, ja que a través de la seva filial militar Expal és un dels
principals proveïdors del Ministeri de Defensa espanyol i d’altres països del món. MAXAM fou una
de les principals empreses de fabricació de mines antipersona fins la seva prohibició. Una
investigació per part de les Nacions Unides va descobrir que a l’Iraq es van utilitzar armes
químiques (gas mostassa) en carcasses fabricades per Expal, la filial militar de MAXAM. Avui dia
MAXAM nodreix la guerra arreu del món, sobretot amb negocis a països com Turquia, Rússia,
Israel i el Kazakhstan, segons informa el Centre Delàs d’Estudis per la Pau. Tenint en compte tot
això, tenint en compte la fuita que es va produir al mes de maig i tenint en compte que aquest Ple
ha aprovat mocions a favor de la pau i en contra de l’armament, què n’opina el Govern Municipal
de l’ampliació que s’ha anunciat de la planta que Nitricomax té a la Canonja?
Contesta el Sr. Alcalde:
“Maxam, la propietària de Nitricomax, diversifica la seva activitat en explosius d’us civil, nitro
química, cartutxos de cacera, i també defensa on la seva filial EXPAL és líder en el camp de la
desmilitarització gracies a la seva experiència en la recuperació i reciclat dels materials extrets.
Maxam és el tercer grup mundial del seu sector per facturació i la segona companyia global:
factura 1.100 milions i té 6.500 empleats, dels quals 1.500 són a Espanya, on hi té 10 fàbriques. El
grup va néixer el 1872 a Galdácano (País Basc) de la ma d’Alfred Nobel i ha tingut diferents
denominacions a llarg d’aquests gairebé 150 anys.
La nova línea que es preveu instal·lar a la Canonja produirà un derivat de l’àcid nítric, que s’utilitza
com a component dels explosius civils destinats als sectors de mineria, explotació de canteres i
construcció d’infraestructures.
S’ha de recordar que l’àcid nítric també té aplicacions en la producció de poliuretans com escumes
de farcit, para-cops de vehicles o teclats d’ordinador i, diluït, s’utilitza en la producció de
fertilitzants i desinfectants.
Com, molt probablement, les carretilles que utilitzen els diables en els correfocs també deuen
estar fetes amb components fabricats per Maxam o alguna de les seves filials.
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Però, anem a la pregunta: “què n’opina el Govern Municipal de l’ampliació que s’ha anunciat de la
planta que Nitricomax té a la Canonja?”, doncs que la inversió de 10 milions d’euros són pocs,
haurien de ser quatre vegades més. Ja els hi vaig dir, el dia de Sant Sebastià a la recepció de la
Festa Major, en presència dels representants de les entitats, al director de Nitricomax i a la resta
de directius de les indústries químiques, que nosaltres esperàvem més inversions al polígon
perquè, al cap i a la fi, això redundarà en més llocs de treball, més ingressos a les arques
municipals i en definitiva més progrés i prosperitat per al nostre municipi”.
2.- Té previst aquest Ajuntament, per tal de facilitar la difusió pública de l’activitat d’aquest Ple, que
les sessions plenàries es gravin i es difonguin en directe a través d’Internet?
El Sr. Alcalde contesta que no.
3.- Atenent que el Reglament Orgànic Municipal, el ROM, de la Canonja és de l’any 2004, any en
el qual encara formàvem part de Tarragona i que aquest ROM presenta mancances i està poc
actualitzat, des del Grup Municipal de la CUP demanem formalment a l’alcalde que creï una
comissió de treball formada pel mateix alcalde, un representant de cada partit present al Ple i
representants del teixit social de la Canonja, per tal d’elaborar un nou ROM i portar-lo a aprovació
abans de finals d’any.
Contesta el Sr. Alcalde:
“Efectivament el ROM de la Canonja és del 2004, però tot i que llavors formàvem part de
Tarragona, la seva redacció es va fer específicament per a la Canonja, la vam fer nosaltres.
Pensem que tampoc és un text desfasat i poc ajustat a les necessitats de funcionament del nostre
consistori.
De totes formes l’equip de govern ja s’ha plantejat la possibilitat de modificar-lo i el Primer Tinent
d’Alcalde té l’encàrrec d’iniciar els passos necessaris per dur a terme una nova redacció”.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les dinou hores, cinquanta minuts, d'ordre del Sr.
Alcalde s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari accidental, en dono fe.
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