ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2016.

A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 29 de setembre 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, del grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, del grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, del grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, del grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, del grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, del grup municipal del PSC.
Sra. Sílvia Sola Clua, del grup municipal del PSC.
Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretari
Sr. Josep Maria Sabaté Vidal.
Interventor
Sr. Josep Rofes Llorens
No assistents i/o excusats
Cap.
Per la Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia i que són els següents:
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1.- Aprovació de l'acta anterior.S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data
28 de juliol de 2016, que acompanyava a la convocatòria.
2.- Despatx oficial.
Per l’Alcaldia es dóna compte del Despatx Oficial que hi ha hagut des de la sessió anterior i que a
continuació es relaciona:
Diari oficial de la Generalitat.

Núm. 7179, de 8 d’agost de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació inicial
del Reglament de la biblioteca municipal.



Núm. 7185, de 17 de agost de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació de plantilla.

Butlletí oficial de la província.



Núm. 150, de 5 d’agost de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la delegació
específica per al casament dels Srs. Elisenda Tapias Monné i Xavier Martínez Obiols al regidor
Sr. Joan Pons Solé.



Núm. 153, de 10 d’agost de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació inicial
de les següents bases reguladores:

-

De la concessió de subvencions per la despesa de llibres i material escolar (...), curs 20162017.
De la concessió d’ajuts per despeses bàsiques de la llar (taxa recollida d’escombraries),
exercici 2016.
De la concessió d’ajuts d’urgència.



Núm. 153, de 10 d’agost de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
del Reglament de la biblioteca municipal.



Núm. 153, de 10 d’agost de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació de
l’expedient núm.8/2016 de modificació de crèdits del pressupost municipal.



Núm. 153, de 10 d’agost de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació del
padró fiscal de l’Impost d’activitats econòmiques.



Núm. 158, de 18 d’agost de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de l’acord de modificació de la plantilla de personal, pel qual es creen una plaça de
tresorer i una d’auxiliar administratiu de l’àrea d’urbanisme, ambdós com a personal funcionari.



Núm. 161, de 24 d’agost de 2016, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació del
Compte General del Pressupost i d’Administració del Patrimoni, corresponent a l’exercici 2015.
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Núm. 164, de 29 d’agost de 2016, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica les notificacions
individuals de declaració de caducitat de la renovació de les inscripcions en el Padró municipal
d’habitants d’estrangers no comunitaris.



Núm. 178, de 16 de setembre de 2016, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de
la Canonja, adreçades a persones jubilades i pensionistes, perceptores de prestacions baixes,
per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, exercici 2016.



Núm. 178, de 16 de setembre de 2016, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de les Bases per a la concessió de subvencions individuals per despeses de llibres i
material escolar per als nens i nenes inscrits en llars d’infants, per als estudis d’educació infantil
(EI), educació primària (EP), cicle formatiu grau mitjà, cicle formatiu grau superior, educació
secundària obligatòria (ESO) i batxillerat, i premis per a estudiants de 2n de batxillerat amb millor
puntuació en l’expedient acadèmic, curs 2016-2017.



Núm. 178, de 16 de setembre de 2016, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de les Bases per a la concessió de prestacions d’urgència social de l’Ajuntament de la
Canonja.



Núm. 181, de 21 de setembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’adjudicació
del contracte d’obres compreses al projecte bàsic i d’execució dels acabats interiors i les
instal·lacions del vestidor soterrani del poliesportiu municipal de la Canonja a l’empresa
Constècnia 3 SL.

Diari el Punt Avui.

Anunci en el Diari el Punt Avui de data 10 d’agost de 2016, pel qual Ajuntament fa pública
l'aprovació inicial del Reglament de la biblioteca municipal.

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 2016.
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.
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Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
3.3.- Proposta de prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora de
l'Ajuntament de la Canonja, presentada per la Sra. Sílvia Sola Clua.
Fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament Orgànic Municipal, la presidència ordena
que el punt 3.3) de l'ordre del dia, es tracti abans del torn de precs i preguntes.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l'exercici 2017. A la vista de
la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat, acorda el següent:
“1. ANTECEDENTS
1. El 28 de gener de 2016 el ple de la corporació va aprovar el pla pressupostari a mig termini per
al període 2017-2019.
2. En data 1 de setembre de 2016, l’interventor va emetre informe sobre les línies fonamentals del
pressupost proposades per l’Alcaldia.
3. En data 6 de setembre de 2016 l’alcaldia va aprovar la següent resolució:
««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
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
8.440.000,00 €
65.000,00 €
610.500,00 €
1.227.400,00 €
113.100,00 €
10.456.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
60.000,00 €
0,00 €
60.000,00 €
10.616.000,00 €

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2.095.200,00 €
2.594.900,00 €
7.800,00 €
4.686.000,00 €
51.000,00 €
9.434.900,00 €
770.100,00 €
770.100,00 €
60.000,00 €
0,00 €
60.000,00 €
10.265.000,00 €

2. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es 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
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1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
pressupostària 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 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. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1.- Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 6 de setembre de 2016, relativa a la
determinació de les línies fonamentals del pressupost de 2017”.
4.2.- Proposta d’aprovació del compte general de l’exercici 2015. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:
“Vist el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2015, format per la Intervenció dels Fons i
rendit per l’Alcaldia.
Atès que la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació ha informat favorablement
l’expressat Compte General.
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Atès que el citat Compte General, juntament amb l’informe favorable de la Comissió Especial de
Comptes, ha estat exposat al públic als efectes de presentació de reclamacions, objeccions o
observacions, sense que durant el termini legal d’exposició se n’hagin produït.
Considerant que la tramitació de l’expedient s’ha efectuat de conformitat amb el preceptuat als
articles 189 i següents de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i
disposicions complementàries.
En conseqüència, el Ple, per unanimitat dels assistents, a proposta de la Comissió Especial de
Comptes de la Corporació i amb el Dictamen emès de conformitat per la Vocalia d’Hisenda, acorda
el següent:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2015, per
considerar que el mateix està degudament rendit i justificat.
Segon.- Rendir el Compte General aprovat al Tribunal de Comptes, als efectes de l’establert a
l’article 195.5 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals”.
4.3.- Proposta de modificació de crèdits número 9 del pressupost municipal vigent.
Abans de passar a votació aquest punt, el secretari fa constar que s’ha introduït, respecte a
l’assumpte sotmès a la consideració de la Comissió Informativa, una modificació en la proposta
d’acord.
L’alcalde explica que s’ha habilitat crèdit pel servei d’assessorament jurídic i acompanyament en
l’adopció de polítiques socials d’habitatge, que es preveu encarregar al Consell Comarcal del
Tarragonès, amb un import de 5.000 €.
El ple assenteix en relació a la introducció de la modificació esmentada.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la proposta del regidor d’hisenda, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigents.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, relatius al tràmit procedimental de la modificació de
crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari i al compliment de la Llei Orgànica 2/2012,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els quals consten a l'expedient, i tenint en
compte els advertiments que s'hi contenen.
En conseqüència, el Ple, de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.e de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 9/2016 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
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Aplicació
pressupostària
1532. 61105
1532. 61106
1532. 61107
1712 61108
171. 61111
231.22725
231. 46501
330. 62204
330. 62205
330. 60906
342. 63207
342.62206
342. 63208
342. 63301
920. 22724
920. 62601

Denominació
Vorera Nord C/ Pilar
Vorera Oest C/ Marina (timbes)
Pavimentació Rbla Collblanc
Parc Públic 2304 (zona Av Pineda –Dues Hortes).
Parc infantil Rec de Bardina
Servei cafeteria llar jubilats
Servei d’assessorament jurídic i acompanyament en
l’adopció de polítiques socials d’habitatge
Rehabilitació edifici Orfeó Canongí: Projecte
Rehabilitació edifici Nova amistat: Projecte
Expropiació terrenys per projecte Cultural
Reforma Bar i accés piscina poliesportiu
Rocòdrom aire lliure
Acabats vestidors del Camp de futbol
Renovació xarxa informàtica poliesportiu
Contracte gestió expedients
Fitxadors
TOTALS

Proposta de
consignació
26.000,00 €
61.000,00 €
95.000,00 €
85.000,00 €
61.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
135.000,00 €
135.000,00 €
135.000,00 €
90.000,00 €
70.000,00 €
194.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
6.000,00 €
1.117.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
342. 63202
151. 62300
942. 46200

Denominació
Proj. reformes Poliesportiu
Material inventariable.
Transferències Aj. de
Tarragona. Serveis

TOTAL

Consignació
abans
modificació
328.201,47 €
5.000,00 €
870.000 €

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

97.000,00 €
3.000,00 €
30.000,00 €

425.201,47 €
8.000,00 €
900.000,00 €

1.203.201,47€

130.000,00 €

1.333.201,47€

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

1.117.000,00 €
130.000,00 €
1.247.000,00 €

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2015
El romanent de tresoreria per a despeses generals disponible importa 5.821.537,81 €. Als efectes
d’evitar incidències en la tresoreria municipal, es recomana des de l’ Intervenció que, tot i disposar
d’un Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat que importa 5.821.537,81 €, es
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garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a -1.278.704,58 €.
Aplicació
pressupostària
87000

Denominació

Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
1.247.000,00€

RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Total

1.247.000,00 €
1.247.000,00 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2016.
Tercer - Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Quart - En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat”.
4.4.- Donar compte al Ple dels informes emesos per l'interventor municipal 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 2016. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:

“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 per l’interventor municipal, de data 20 de juliol de 2016, que figuren en
els expedients 453/2016 i 454/2016 i que han pogut ser examinats pels assistents, en el que consta
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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Quedar assabentats dels informes emesos per l’interventor municipal 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”.
4.5.- Donar compte al Ple de l'informe emès per l'interventor municipal en relació a l'obligació de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, segon trimestre de 2016. A la vista de la proposta que realitza el regidor
d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:

“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 per l’interventor municipal, relatiu al subministrament d’informació trimestral.
Segon trimestre 2016, que figuren a l'expedient 445/2016 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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats dels informes emesos per l’interventor Municipal 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”.
4.6.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2,
reguladora de l’impost sobre béns immobles. A la vista de la proposta que realitza el regidor
d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 16 d’agost de 2016, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 2, de data 22 d’agost de 2016,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe favorable emès per l’interventor municipal, el qual consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel secretari municipal, el qual consta a l’expedient.
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En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de
l’impost sobre béns immobles, en els termes que figuren a la proposta elaborada per la regidoria
d’hisenda.
Segon.- 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.
Tercer.- 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 es celebri”.
4.7.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 3,
reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. A la vista de la proposta que realitza el
regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el
següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 16 d’agost de 2016, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost d’activitats econòmiques.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 3, de data 19 de setembre de 2016,
presentada per aquesta regidoria
Vist l'informe emès per l’arquitecte municipal de data 19 de setembre de 2016, relatiu a la revisió
del vialer que consta a l’esmentada ordenança fiscal.
Vist l'informe favorable emès per l’interventor municipal, el qual consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel secretari municipal, el qual consta a l’expedient.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 3, reguladora de
l'impost d’activitats econòmiques, en els termes que figuren a la proposta elaborada per la regidoria
d’hisenda.
Segon.- L'acord provisional i l'ordenança modificada 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.
Tercer.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
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provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.8.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4,
reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica. A la vista de la proposta que realitza el
regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el
següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 16 d’agost de 2016, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 4, de data 22 d’agost de 2016,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe favorable emès per l’interventor municipal, el qual consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel secretari municipal, el qual consta a l’expedient.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, en els termes que figuren a la proposta elaborada per la
regidoria d’hisenda.
Segon.- 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.
Tercer.- 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 es celebri”.
4.9.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 5,
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 16 d’agost de 2016, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 5, de data 22 d’agost de 2016,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe favorable emès per l’interventor municipal, el qual consta a l’expedient.
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Vist l’informe emès pel secretari municipal, el qual consta a l’expedient.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, en els termes que figuren a la proposta elaborada per la
regidoria d’hisenda.
Segon.- 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.
Tercer.- 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 es celebri”.
4.10.- 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 el regidor
d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 16 d’agost de 2016, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora dels drets i taxes per timbre municipal.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 7, de data 22 d’agost de 2016,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe favorable emès per l’interventor municipal, el qual consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel secretari municipal, el qual consta a l’expedient.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 7, reguladora dels
drets i taxes per timbre municipal, en els termes que figuren a la proposta elaborada per la regidoria
d’hisenda.
Segon.- 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.
Tercer.- 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 es celebri”.
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4.11.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 12,
reguladora dels preus públics. A la vista de la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació
a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 2 de setembre de 2016, 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 5 de setembre de
2016, presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe favorable emès per l’interventor municipal, el qual consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel secretari municipal, el qual consta a l’expedient
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança municipal número 12 reguladora de
preus públics, en els termes que figuren a la proposta elaborada per la regidoria d’hisenda.
Segon.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades, en compliment del que disposen els
articles 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, del Reglament d'obres,
activitats i serveis, s'hauran d'exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial pel termini de trenta
dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en l'últim dels diaris oficials (BOPT
i DOGC).
Tercer.- 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 es celebri”.
4.12.- 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 el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el
Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 16 d’agost de 2016, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 13 reguladora de 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 15 de setembre de 2016,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe favorable emès per l’interventor municipal, el qual consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel secretari municipal, el qual consta a l’expedient.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 13 reguladora de
reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d’activitats innòcues, en els
termes que figuren a la proposta elaborada per la regidoria d’hisenda.
Segon.- 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.
Tercer.- 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 es celebri”.
4.13.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 14,
reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries. A la vista de la proposta
que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 16 d’agost de 2016, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació
d’escombraries.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 14, de data 22 d’agost de 206,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l'informe favorable emès per l’interventor municipal, el qual consta a l’expedient.
Vist l’informe emès pel secretari municipal, el qual consta a l’expedient
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa
pel servei de recollida i eliminació d’escombraries, en els termes que figuren a la proposta elaborada
per la regidoria d’hisenda.
Segon.- 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.
Tercer.- 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 es celebri”.
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5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL..........................................
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions de suport a
l'activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d'establiments comercials a la
Canonja. 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, per unanimitat, acorda el següent:
“En data 23 de març de 2015 es va publicar al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 68,
l'aprovació definitiva de les bases per a l'atorgament, per part de l'Ajuntament de la Canonja, de
subvencions destinades al suport a l'activitat comercial i empresarial, per incentivar la implantació
d'establiments comercials, en l’àmbit de les claus urbanístiques 12, 13 i 14, per un període comprès entre
l’1 de juny de 2015 i el 31 de desembre de 2016.
És voluntat d'aquest Ajuntament continuar amb aquesta línia d'ajuts durant l’exercici 2017.
Vist que per tal d’establir l’import de les subvencions i la forma d’accedir a les mateixes, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la redacció de
les corresponents bases, segons indicacions de la regidoria corresponent, les quals figuren a l’expedient
de tràmit, havent-se pogut examinar pels assistents.
Vistes les bases redactades per la secretaria, que contemplen una línia d'ajuts consistents en
subvencionar el 50% del cost de redacció dels projectes d'activitats, per un període que compren des
del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2017.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació a l'activitat de foment i
promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del mateix text legal pel que fa a
l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases per a la concessió de subvencions de suport a l'activitat comercial
i empresarial, destinades a la implantació d'establiments comercials a la Canonja, en l'àmbit de les claus
urbanístiques 12, 13 i 14, per un període que compren des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de
2017, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la
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província i en el tauler d'anuncis de la Corporació. En cas de no produir-se al·legacions, quedaran
definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i es farà una ressenya de l’anunci al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Un cop publicada l’aprovació definitiva de les bases, que la intervenció subministri a la base de
dades nacional de subvencions la documentació necessària per a procedir a la publicació de l’extracte
de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona”.

9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Proposta de reconeixement de compatibilitat a personal de l’àrea d’intervenció, per a
l'exercici d'activats privades. A 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 el següent:

“Vista la instància presentada per la Sra. Teresa Vallverdú Martín, personal funcionari en règim
d’interinitat d'aquest Ajuntament, de data 22 d’agost de 2016, en la qual sol·licita l'atorgament de
compatibilitat per a realitzar activitats privades per compte propi, en horari de tarda, fora de la seva
jornada laboral.
Atès que segons es regula a la Llei 53/1984, d'incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques, l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora
de les administracions públiques, requerirà el previ reconeixement de compatibilitat i la competència
correspon al Ple de la corporació.
Atès que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada laboral i horari de la
interessada, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. L'autorització de compatibilitat estarà
condicionada a l'estricte compliment de la jornada i de l'horari en el lloc de treball de caràcter públic.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Reconèixer a la Sra. Teresa Vallverdú Martín la compatibilitat del seu treball a l'Ajuntament
de la Canonja, amb l'exercici d'altres activitats laborals o mercantils fora de l'Administració Pública,
sempre que no afecti al seu horari laboral en aquest Ajuntament.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada, pel seu coneixement, i als efectes oportuns”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
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13.- MOCIONS..........................................
Seguidament la presidència ordena que es tracti la proposta d’acord que figura al punt 3.3 dels de
l'ordre del dia.
3.3.- Proposta de prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidora de
l'Ajuntament de la Canonja, presentada per la Sra. Sílvia Sola Clua. 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 el
següent:

“Antecedents.Atès que en data 19 de setembre de 2016, amb registre d’entrada número 2122, la Sra. Sílvia Sola
Clua ha presentat escrit de renúncia al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Canonja.
Atès que la referida renúncia s’ha de fer efectiva davant el Ple municipal.
Vista la documentació electoral corresponent a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, on
figura la llista del Partit Socialista de Catalunya, de la qual forma part la regidora que ha fet efectiva
la seva renúncia.
Atès que al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 28 d’abril de 2015 es publica la
composició de la llista electoral de la candidatura del Partit Socialista de Catalunya a les eleccions
locals de 2015, en la qual figura la candidata a continuació del darrer proclamat de la llista electoral
del Partit Socialista de Catalunya.
En ordre descendent, seguint aquesta llista, correspondria, en conseqüència, proposar a la Junta
Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial, per tal que pugui prendre possessió del
càrrec de regidora d’aquesta Corporació, a favor de la Sra. Marina Clavero Lozano, la qual ha
manifestat la seva disposició a ser proclamada electa.
Fonaments de dret.Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta electoral central, sobre substitució dels càrrecs
representatius locals.
Vist el que preveuen els articles 19.1.l) i 182 de las Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
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electoral general, en relació a la substitució de càrrecs representatius locals, atribuint-se a la Junta
Electoral Central, l’expedició de credencials als regidors en casos de vacant per renúncia, quan
hagin finalitzat el seu mandat les Juntes Electorals de Zona, en relació al procés electoral de
renovació de càrrecs municipals, com és el cas.
Vist el que regula la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució
dels càrrecs representatius locals, on s’estableix com efecte de la renúncia, la pèrdua del càrrec de
regidor, havent de prendre raó el ple municipal i d’indicar el nom de la persona que a criteri de la
Corporació correspongui cobrir la vacant, de forma prèvia a la tramitació de l’expedient davant la
Junta Electoral Central.
És per la qual cosa que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Canonja,
que es fa efectiva en aquest acte, presentada per la Sra. Sílvia Sola Clua, agraint els serveis prestats
en l’exercici del càrrec.
Segon.- Tramitar l’expedient corresponent a la substitució de la Sra. Sílvia Sola Clua, sol·licitant a
la Junta Electoral Central que expedeixi credencial a favor de la Sra. Marina Clavero Lozano, que
figura en el següent lloc a la llista electoral de la candidatura del Partit Socialista de Catalunya,
persona a la qual correspon, d’acord amb la normativa electoral vigent, proposar per tal que es
procedeixi a l’expedició de la corresponent credencial, per poder prendre possessió del càrrec de
regidora d’aquesta Corporació.
Tercer.- Donar trasllat de l’expedient corresponent, a la Junta Electoral Central, per tal que atorgui
la corresponent credencial.
Quart.- Comunicar-ho als interessats als efectes oportuns, fent-ho públic al tauler d’anuncis i web
municipal”.
En aquests moments, l’alcalde dona la paraula a la Sra. Sílvia Sola Clua, que diu:
“En primer lloc agrair a tots els companys que m’han ajudat i amb els que he compartit tasques de
govern, hores de reunions, acords, visites a altres institucions i han confiat en mi durant aquest any
i escaig que he estat al consistori com a Regidora.
Per mi ha estat una experiència enriquidora i un gran repte i oportunitat que m’ha fet créixer
personalment, un repte que vaig començar amb molta il·lusió però que la meva situació laboral i
familiar m’ha portat a la costosa i meditada situació de renunciar al meu càrrec com a Regidora
d’aquest Ajuntament.
Agrair també al personal de l’Ajuntament tot el que m’han ajudat. Moltes gràcies!
És un adéu però no per sempre ja que seguiré col·laborant en l’agrupació que m’ha donat la
oportunitat de conèixer el món polític des de dins.
També dono el meu recolzament a la persona que ocuparà el meu lloc i li desitjo el millor.
A la oposició, encantada d’haver compartit estones amb vosaltres.
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Espero que tots entengueu la meva situació i gràcies a tots!”.
Seguidament, l’alcalde dóna la paraula a la representant del grup municipal del PP, Sra. Encarnación
Quílez Valdelvira, que diu:
“Sílvia, darte las gracias, pues es de enorme valentía servir en la política en estos tiempos, y tu
aceptaste, y lo has hecho con ilusión y muy entregada, soy testigo de ello. Has servido
excelentemente y has sacrificado mucho en este tiempo, por ello, otra vez, muchas gracias. Tu
dimisión justificada y tus razones son prioritarias, por supuesto, pero te vamos a echar de menos, y
sólo me resta decirte que ha sido muy bueno tenerte como compañera y que la amistad siempre
queda, te deseo lo mejor”.
Seguidament, l’alcalde dóna la paraula al representant del grup municipal de la CUP, Sr. Joan Pons
Solé, el qual dona les gràcies a Sílvia i agraeix la seva tasca com a regidora, tot i haver coincidit
poc temps amb ella.
Seguidament, l’alcalde dóna la paraula a la representant del grup municipal de CIU, Sra. Montserrat
Tomàs Macías, que diu que és una llàstima perquè la política perd molt amb la marxa de Sílvia, però
el primer és la família i el treball. Li desitja molta sort.
Seguidament, l’alcalde dóna la paraula al portaveu del grup municipal del PSC, Sr. Salvador Ferré
Budesca, que diu:
“Bé Sílvia, ha arribat el moment de dir adéu a la teva feina de regidora, com diu moltes vegades el
nostre company alcalde, els que som aquí hi som perquè volem, ningú ens posa una pistola al pit,
també tots els que estem aquí sabem que és complicat compaginar la tasca d’electe local amb la
feina professional i les obligacions familiars, però crec que és una llàstima que deixis aquesta tasca,
i ho dic perquè penso que tu portes la política a les venes. Ens ho has demostrat amb la teva
implicació amb el grup i també amb el partit quan encara no eres regidora. Ara, és el desig de tots
els companys i companyes que continuïs col·laborant amb nosaltres, fent les teves aportacions i
suggeriments i, com no, també les crítiques que tu estimis oportunes. I qui sap?, potser d’aquí un
temps et tornem a veure per aquest saló de plens.
No et diem adéu perquè ens continuarem veient, fins aviat Sílvia”.
Finalment, pren la paraula l’alcalde, dient que aquest és un món difícil. Creu que tothom hauria de
passar per aquest casa, sent regidor. Manifesta que les coses no són fàcils però és la voluntat el
que fa que et dediquis a aquesta activitat. Finalment dona les gràcies a la regidora cessant per la
seva dedicació.
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1- Precs i preguntes del grup municipal del PP
Intervé la regidora del grup del PP Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, per formular les preguntes
formalment presentades:
1.- Reconocimiento a los deportistas con méritos, se habló en el pleno del mes de julio del 2015:
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agradecemos que nos informe sobre que se ha hecho al respecto. ¿Se valoran ayudas económicas
para entrenamiento de deportistas de alto rendimiento del pueblo?
Contesta l’alcalde:
“Los servicios jurídicos de la Casa tienen sobre la mesa una propuesta de Bases para regular las
ayudas en estos casos. Esperamos que, en breve, se puedan someter a la consideración de los
grupos para su posterior aprobación”.
2.- En el pleno a comienzos de año se habló también del ROM de La Canonja, ¿existe ya una nueva
redacción del mismo?
Contesta l’alcalde:
“Como ya respondimos en una pregunta anterior sobre este tema, el Reglamento Orgánico
Municipal vigente no tiene una redacción anticuada ni desfasada. Es más, es prácticamente calcado
del modelo propuesto por l’Associació Catalana de Municipis. Le respondo lo mismo que entonces:
Se está trabajando en ello y esperamos que, en breve, lo podamos someter a su consideración”.
3.- CAP La Canonja. ¿Tenemos más noticias?
Contesta l’alcalde:
“El resumen de los trámites realizados en el expediente de concesión de la licencia ambiental del
nuevo consultorio de la Canonja son los siguientes:
-El 19/11/15, el Servei Català de la Salut solicita la licencia ambiental.
-El 23/11/15, se envía la documentación al Consell Comarcal del Tarragonès para que emita informe
de suficiencia e idoneidad de la documentación y a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments para que emita informe de prevención de incendios.
- El día 10 de febrero de 2016 se recibe informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments favorable, con condiciones.
-El día 10 de junio de 2016, el Consell Comarcal informa que la documentación presentada es
idónea y suficiente.
-El día 13 de junio de 2016, se firma el anuncio de información pública que se publica en el BOPT
el día 29 de junio de 2016. Simultáneamente, se realiza el trámite de información vecinal.
-El día 3 de agosto de 2016, finaliza el plazo de información pública.
-El día 4 de agosto de 2016, se pide al Consell Comarcal que emita informe ambiental integrado.
Desde el Consell Comarcal, se nos ha avanzado la documentación que haría falta aportar para
poder obtener informe ambiental favorable, que ha sido requerida al Servei Català de la Salut.
Estamos pendientes que el Consell Comarcal emita informe ambiental favorable para poder seguir
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

los trámites.
Hoy mismo, 29 de septiembre, el Sr. Jordi Sospedra Losada, técnico de la Divisió de Recursos
Físics de l’Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans del Servei Català de la Salut, nos
comunica que ya ha conseguido los datos relativos a los residuos del Consultorio Local de la
Canonja (que podremos enviar al Consell Comarcal para que puedan emitir informe). Nos comunica
que estos datos los recibiremos mañana, formalmente. No obstante, nos los ha avanzado ya en
pdf”.
4.- Cobertura de la telefonía móvil. ¿Nos puede informar de las últimas gestiones realizadas?
Contesta l’alcalde:
“Hace más de un año que perseguimos este tema. Estas son las últimas gestiones que se han
realizado:
-

-

-

26/07/16: Telefónica Móviles España, S.A. nos solicita el permiso para la instalación de una
unidad móvil de telefonía a la parcela municipal situada dentro del cementerio de la Canonja.
01/08/16: Se solicita informe a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), Servidumbres
Aeronáuticas, adjuntando documentación pertinente, para que emitan informe.
01/08/16: Se comunica a Telefónica Móviles España, S.A. que se remita su solicitud a AESA,
quedando en suspensión el plazo establecido para resolver el procedimiento.
07/09/16: Recibimos oficio de AESA comunicando que falta documentación adicional a la
solicitud enviada en fecha 01/08/16.
13/09/16: Enviamos, vía e-mail, documentación adicional requerida por parte de AESA.
27/09/16: Nos ponemos en contacto con AESA para saber el estado de la tramitación del
expediente. Nos comentan que la documentación adicional enviada es correcta y se remite
a los técnicos para hacer informe (núm. referencia expediente: A16-0356). Nos dan plazo de
resolución de aproximadamente 15 días.
A mediados de la semana que viene volveremos a llamar para saber el estado de la tramitación del expediente”.

5.- Por último, un tema que hemos tratado varias veces, ya lo sé, pero que queremos seguir
insistiendo para que se estudien bien los puntos negros, y para que se haga antes y no después de
algún suceso a lamentar: control de la velocidad de tránsito en varias calles de La Canonja.
Contesta l’alcalde:
“Bueno, estamos mirando presupuestos. Estamos mirando para la calle H. Esperaremos hasta que
el CAP esté en avanzado estado de construcción”.
14.2- Precs i preguntes del grup municipal de la CUP.
Intervé el regidor de la CUP, Sr. Joan Pons Solé, per formular el prec formalment presentat:
La CUP demanem que s’instal·lin noves cartelleres públiques a places i carrers del poble per tal que
les entitats tinguin espais lliures per a poder fer difusió dels seus actes i no hagin de recórrer a
espais particulars o no aptes per la cartellera.
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Actualment, només hi ha 3 cartelleres i 2 pantalles digitals (no accessibles per a tothom).
Contesta el regidor de cultura, participació ciutadana i comunicació social, Sr. Salvador Ferré
Budesca:
“Les cartelleres actuals, tant les tradicionals com les electròniques, estan pensades per ser
utilitzades com un mitjà més de comunicació de l’ajuntament per fer difusió d’informació d’interès
per la ciutadania i de les activitats i actes de tipus social, festiu, cultural o esportiu que es porten a
terme al poble, siguin organitzades per l’Ajuntament o bé per entitats. En referència a la vostra
observació de no ser accessibles per a tothom, per al què aquest govern municipal creu que no
s’han d’utilitzar és per fer difusió d’actes i de ideari de tipus polític de qualsevol orientació, doncs
pensem que allò que en aquests mitjans es difongui no ha de generar incomoditat a cap sector de
la població.
En la era de la revolució digital, l’efectivitat dels mitjans diguem-ne tradicionals ha minvat força, sent
internet i les xarxes socials els canals més adequats per arribar a la gent. De tota manera tindrem
en compte el seu prec i estudiarem la possibilitar d’ubicar altres espais per facilitar encara més la
difusió i la publicitat d’actes”.
14.3- Precs i preguntes del grup municipal de CIU
Intervé la regidora del grup de CIU, Sra. Montserrat Tomàs Macías, per formular les preguntes
formalment presentades:
1.- Degut als darrers incidents amb les pudors de productes emesos per les fàbriques, volem saber
si l’Ajuntament ha iniciat alguna actuació per tal d’esbrinar d’on procedeixen i de quin producte es
tractava. I si s’ha pres mesures per tal que no es repeteixin.
Respon l’alcalde:
“Pudors de productes emesos per les fàbriques? Quines fàbriques??? No, estimada regidora, no.
No són pudors de productes emesos per les fàbriques, al menys aquests als quals crec que vostè
es refereix. Són, com tothom sap, bé, gairebé tothom, productes que manipulen en l’empresa Griñó
Ecològic. Brosses, són brosses.
Des de fa uns anys, aquests episodis es venen repetint, però vam identificar, en el seu dia, d’on
provenien. Crec que va ser al 2013 o 2014. Vam anar allà, a la nit, durant el dia, varis regidors i
l’alcalde. Ens vam queixar amargament a l’empresa, a la Generalitat.
Des de Griñó, se’ns va convidar a visitar la planta. Ells tenen la concessió dels contenidors grocs i
fan la separació i el reciclatge amb la complexitat que allò comporta (ja saben vostès, als contenidors
grocs, el dels envasos, plàstics, llaunes, etc., la gent fica de tot). Però és clar, tot això es fa en una
planta tancada.
Doncs bé, des de fa uns anys, Griñó manipula brosses i, sobre tot, als mesos d’estiu, les
emmagatzema, les empaca i fan bales per a la seva posterior eliminació. És, precisament en estiu,
quan augmenta la població pel turisme i per “ende” també els residus, i és quan plantes d’incineració
com SIRUSA no poden eliminar tot el què es produeix.
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Per tant, sabem d’on provenen i de quin producte es tracta: Griñó Ecològic i és brossa urbana.
La segona part de la seva pregunta és “I si s’ha pres mesures per tal que no es repeteixin”. Bé, això
és fàcil dir-ho, veritat? Fàcil preguntar-ho, però la resposta és molt més complexa, com vostès
comprendran.
Vegem-ne. L’empresa Griñó Ecològic està situada en el terme municipal de Constantí (encara que
segurament està més a prop de la Canonja) té autorització de la Generalitat (després ens referirem
a això). Ja, des de fa anys, vam aconseguir que en l’estiu s’esmorteïssin els episodis d’olors, encara
que hi ha hagut episodis esporàdics. I vostès es preguntaran com es poden esmorteir els episodis
d’olors si les brosses continuen manipulant-se. És senzill, canviant les hores de treball.
Aquest estiu, a finals d’agost, hi ha hagut varis dies en què la olor ha estat intensa, des del primer
moment es va encomanar els guàrdies que anessin a Griñó per comprovar que provenia d’allí. Al
dia següent, ens vam posar en contacte amb la Generalitat (ells desconeixien tot absolutament). La
cap d’inspecció diu que no sap res. Els vam comminar que ho investiguessin.
Establim contacte amb l’Agència de Residus de Catalunya i amb el seu director, el Sr. Josep Maria
Tost i Borràs. Fan inspecció i em contesta per whatsapp “la planta no presenta cap incidència
important (funcionament deficient, avaries, etc.) que expliqui l’episodi d’olors detectat. No s’observa
cap emmagatzematge de residus fora de les zones autoritzades, etc., etc.” Al dia següent, li truco
per telèfon i li dic que els seus tècnics poden dir el que vulguin però la olor prové d’allí.
El dia 1 de setembre, li torno a trucar.....”ahir, abans de les 12 de la nit i fins a les 1.15 hores de la
matinada, i aquest matí des de les 7.15 fins a les 8”.
Al dia següent, em respon el director que, efectivament, aquella nit havien estat treballant.
El dia 4, també. El dissabte passat, sense anar més lluny. Ara són per espai de temps molt curt.
La solució momentània ha estat no manipular durant les nits o a primera hora de la matinada. He
dit momentània o provisional.
Li vam enviar una carta al director de l’Agència de Residus de Catalunya, Sr. Tost, la qual adjunto
amb les queixes dels veïns, les reunions que l’Alcalde ha tingut per aquest motiu amb altres veïns.
Li vam enviar aquesta mateixa documentació a la Sra. Trinitat Castro Salomó, que és la persona
responsable dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona, de la Generalitat, i amb
tot això, ara que Griñó Ecològic ha sol·licitat una ampliació de la llicència, estem preparant les
al·legacions que enviarem a la Generalitat perquè es tinguin en compte.
En definitiva, si tot això ha de perdurar, passa perquè facin una planta “tancada” i amb els filtres
d’olors corresponents”.
2.- Vull transmetre una queixa rebuda durant els darrers dies per part dels usuaris i usuàries del
parc de Carrasco i Formiguera, on degut a la insuficiència de gronxadors i elements infantils es
veuen obligats a fer absurdes cues i presenciar picabaralles i mals entesos entre la canalla per no
poder gaudir-los l’estona que voldrien. Per tant, fem la petició de que s’instal·lin com a mínim dos
gronxadors més, (un més de cada, ja que ara només hi ha un de petits i un de grans) i, si pot ser,
un tobogan per a nens petits, ja que l’actual és massa gran per ells i no hi poden pujar.
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Respon l’alcalde:
“D’acord. Estudiarem la seva petició”.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores i quinze minuts, d'ordre del Sr. Alcalde
s'aixeca la sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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