ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE L'AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 21
DE JULIOL DE 2016.
A la Canonja, essent les dinou hores i set minuts del dia 21 de juliol de 2016, es reuneixen els
senyors membres de la Corporació, que a continuació es relacionen, a l'objecte de celebrar sessió
extraordinària, d'acord amb l'Ordre del Dia establert:
Presidència:
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
Regidors:
Sr. Salvador Ferré Budesca, grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, grup municipal del PSC.
Sra. Sílvia Sola Clua, grup municipal del PSC.
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretaria
Sr. Josep Maria Sabaté Vidal
No assistents i/o excusats
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, grup municipal del PSC.
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'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data 1
de juny de 2016, que acompanyava a la convocatòria.
2.- Presa de possessió de la Sra. Mª Montserrat Tomàs Macías com a regidora de l'Ajuntament
de la Canonja.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. secretari, el qual manifesta que el Ple de la
Corporació, en sessió ordinària celebrada en data 1 de juny de 2016, va acordar, entre d'altres,
prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor l’Ajuntament de la Canonja, presentada
pel Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, representant del grup de Convergència i Unió.

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

Alhora, va acordar tramitar l’expedient corresponent a la substitució del Sr. Jose Ramón Fernández
Bermúdez, sol·licitant a la Junta Electoral Central que expedís credencial a favor de la Sra.
Montserrat Tomàs Macías, que figura en el tercer lloc a la llista electoral de la candidatura de
Convergència i Unió, prèvia renúncia efectuada pel Sr. Albert Guinovart Rull, que ocupava el segon
lloc de la llista esmentada.
S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les corporacions locals (Reial Decret 2568/86), en relació a la presentació de credencials, i
la Sra. Montserrat Tomàs Macías ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials i
interessos que formen part ja dels respectius Registres d’Interessos, i també la declaració
d’inexistència de causes d’incompatibilitat, d’acord amb el que es disposa a l’article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Es fa constar que s'ha rebut la credencial de regidora expedida pel Sr. president de la Junta Electoral
Central, Sr. Carlos Granados Pérez, expressiva de que ha estat designada regidora d'aquest
Ajuntament la Sra. Montserrat Tomàs Macías, per estar inclosa a la llista de candidats presentada per
Convergència i Unió en les eleccions locals de data 24 de maig de 2015.
El secretari trasllada la credencial rebuda al Sr. Alcalde.
COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS.- El Sr. Alcalde comprova la credencial de la nova regidora,
expedida per la Junta Electoral Central, expressiva del fet que ha estat designada regidora de
l'Ajuntament de la Canonja, en estar inclosa a les llistes de Convergència i Unió per la Canonja.
PROMESA PER PART DE LA REGIDORA.- A continuació el Sr. Alcalde demana la Sra. Montserrat
Tomàs Macías que presti jurament o promesa del càrrec de regidora, prèviament a la presa de
possessió.
La Sra. Montserrat Tomàs Macías, seguidament, promet la Constitució amb la fórmula indicada en el
Reial Decret 707/1979, manifestant el següent:
“Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de
l’Ajuntament de la Canonja, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya“.
En conseqüència, el Ple dóna possessió a la Sra. Montserrat Tomàs Macías del seu càrrec, i el Sr.
Alcalde li col·loca la insígnia representativa del càrrec, consistent en l'escut de La Canonja.
TORN DE PARAULES.L'Alcalde, Sr. Roc Muñoz Martínez, sol·licita dels regidors representants dels diferents grups
municipals, si desitgen manifestar-se respecte a aquest acte.
Pren la paraula, en primer lloc, la Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, portaveu del grup municipal del
PP, que diu:
"Quiero darte la bienvenida Montse, y expresarte mi reconocimiento porque eres ejemplo de que los
jóvenes participan de manera activa en el municipio, que están comprometidos con dar servicio a las
necesidades de los vecinos, y porque con este paso demuestras que no eres de las que esperan que
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las cosas cambien, sino que actúas para que esto suceda.
Entre todos, con honestidad, humildad y entrega debemos trabajar para que este consistorio pueda
ofrecer el mejor servicio a todos los que vivimos en la Canonja".
A continuació, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup municipal de la CUP, donant la
benvinguda a la nova regidora al Ple de la Corporació, manifestant que hi ha molta feina per fer i
oferint la seva col·laboració en tot el que sigui necessari.
A continuació, pren la paraula el Sr. Salvador Ferré Budesca, portaveu del grup municipal del PSC,
que diu:
“Montse, benvinguda. Des del grup del PSC et desitgem molt encert i molta sort, una miqueta de sort
sempre fa falta, en aquest nou compromís que avui has acceptat. Desitgem que afrontis aquest nou
repte amb energia i ganes de treballar per la ciutadania que representes i per tots els canongins i
canoginges.
Al anys vuitanta, el grup musical gallec “Golpes Bajos” va fer famosa una cançó que portava el
mateix títol que un poema de Bertold Brecht, “Malos tiempos para la lírica”, doncs parafrasejant
aquell títol podríem dir que ara són “Malos tiempos para la política”. Però, reivindicant la tasca de
totes les persones que d’una manera honesta ens dediquem a aquesta activitat, cal dir que
representar políticament als veïns del teu poble ha de ser un orgull per a qualsevol ciutadà o
ciutadana compromesos i és una de les decisions de la vida de les que una persona s’ha de sentir
ben orgullosa.
Tampoc voldria desaprofitar l’avinentesa d’aquest acte d’avui per celebrar la composició d’aquest
plenari pel que fa a la paritat, gairebé la meitat dels electes sou dones. Si el 50 % de la població és
del sexe femení això hauria de ser habitual en tots el òrgans decisoris de la nostra societat.
Per acabar voldria recordar allò que hem dit aquí moltes vegades: que tot i les discrepàncies
ideològiques, en aquest consistori s'ha tingut, gairebé sempre, una correcta, cordial i a vegades
amistosa relació entre els seus membres, i que n’estem segurs que amb tu això no canviarà.
Enhorabona Montse i, un cop més, molta sort”.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Montserrat Tomàs Macías, que dóna les gràcies al consistori i al
personal per la benvinguda. També dóna les gràcies als companys de partit als que vol tenir sempre
al costat. Manifesta el seu compromís amb la gent de la Canonja i espera espera estar a l'alçada.
Finalment pren la paraula el Sr. Alcalde, que desitja a la nova regidora sort i encert, manifestant que
la tasca no és fàcil, que arreglar els problemes en 24 hores no és possible, que la vida és més
complexa. Continua dient que hi han 5.800 persones al poble, cada un amb un pensament
completament diferent. Explica que a l'Ajuntament hi ha gent compromesa que treballa pel poble, tots
en la mateixa direcció, en la millora de les seves condicions. Finalment ofereix la seva col·laboració i
la de la resta de membres del consistori pel que convingui.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les dinou hores, dotze minuts, d'ordre del Sr. Alcalde,
s'aixeca la sessió, de la qual cosa jo, secretari, en dono fe.
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