ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 1 DE JUNY DE 2017.

A la Canonja, essent les vint hores del dia 1 de juny de 2017, 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. 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
Sra. Marina Clavero Lozano, del 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
6 d’abril de 2017, que acompanyava a la convocatòria.

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

2.- Despatx oficial.
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:
Butlletí oficial de l’Estat.-

•

Núm. 99, de 26 d’abril de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la notificació a l’empresa
El Huevo Frito S.C.P. en procediment de devolució de fiances per a la correcta gestió de residus de
la construcció.

•

Núm. 107, de 5 de maig de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la notificació a diferents
interessats en procediment de baixes d’ofici del Padró d’Habitants municipal per inscripció indeguda.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 72, de 12 d’abril de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’anunci d’aprovació inicial
de l’expedient núm. 2/2017 de modificació de crèdits en el pressupost en vigor, i la modificació de la
base 49.3 i la disposició Addicional Tercera de les Bases d’Execució del Pressupost.

•

Núm. 98, de 23 de maig de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el nomenament del Sr.
Francesc Mañé Montalà, per a ocupar interinament una plaça de vigilant municipal, subgrup AP, per
substitució del seu titular, l’agent amb TIP 009, entre els dies 2 i 24 de maig de 2017 (ambdós
inclosos).

•

Núm. 98, de 23 de maig de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica que rendit el compte
general del Pressupost i d’Administració del Patrimoni, corresponent a l’exercici de 2016, el qual ha
estat informat favorablement per la comissió Especial de Comptes d’aquesta Entitat, i emès el
dictamen sobre els mateixos, queda exposat al públic a la Secretaria de la Corporació, per espai de
quinze dies, a l’objecte de possibles reclamacions/objeccions dels interessats.

•

Núm. 103, de 30 de maig de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
de l’expedient núm. 2/2017 de modificació de crèdits en el pressupost en vigor, i la modificació de la
base 49.3 i la disposició Addicional Tercera de les Bases d’Execució del Pressupost.

•

Núm. 104, de 31 de maig de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el nomenament i
contractació dels següents treballadors: Sr. Iván López Castro, Sres. Laia Espina Castellví i Lídia
Vera Sánchez, i el Sr. Francesc Mañé Montalà.

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 als mesos d’abril i maig de 2017.

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

s’aprova el Reglament de funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte
al Ple de les resolucions que ha adoptat l'alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària, per tal
que els regidors coneguin el desenvolupament de l’administració local, als efectes de control i
fiscalització dels òrgans de govern, previstos a l’article 22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
règim local.
3.2.- Junta de Govern Local.
Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
3.3.- Donar compte de la resolució de l’alcaldia, de data 8 de maig de 2017, per la qual
s’accepta la donació de l’edifici situat a la plaça Mestre Gols, 4, de la Canonja, propietat i seu
de l’Orfeó Canongí.
Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu
del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual insta a que s’obri un debat sobre l’ús
que ha de tenir l’espai, proposant que aquest es materialitzi a través del Patronat de Cultura.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“En data 16 de desembre de 2016, el Sr. Josep Espasa Canadell, en qualitat de president de l’Orfeó
Canongí, presenta instància on exposa que l’Assemblea General de l’entitat, en sessió
extraordinària celebrada en data 13 d’octubre de 2016, va acordar efectuar donació en favor de
l’Ajuntament de la Canonja, de l’edifici propietat i seu de l’entitat, situat a la plaça Mestre Gols, 4,
de la Canonja, amb referència cadastral 7240938CF4574A0001UO, imposant diverses condicions
a la donació, entre d’altres, la constitució en favor de l’entitat d’un dret d’usdefruit d’una part de
l’immoble, per un termini de 35 anys.
Mitjançant decret de l’alcaldia de data 8 de maig de 2017, el qual figura a l’expedient, es va resoldre
acceptar la donació efectuada per l’entitat.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats de l’adquisició, per donació, de l’edifici propietat i seu de l’entitat, situat a la
plaça Mestre Gols, 4, de la Canonja, amb referència cadastral 7240938CF4574A0001UO, amb
reserva d’un dret d’usdefruit d’una part de l’immoble en favor de l’entitat, per un termini de 35 anys,
aprovada per decret de l’alcaldia de data 8 de maig de 2017”.
3.4.- Proposta d’aprovació inicial del projecte de millora del clavegueram municipal des del
Camí Vell de Reus fins a la connexió amb la Riera de la Boella, i d’incoació d’expedient
d’expropiació forçosa per imposició d’una servitud d’aqüeducte. A la vista de la proposta que
realitza l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Antecedents
L'arquitecte municipal ha redactat el projecte d'obres de millora del clavegueram municipal des del
Camí Vell de Reus fins a la connexió amb la Riera de la Boella, amb un pressupost per contracte
de 160.611,65€. Aquest projecte incorpora un annex d’expropiacions amb la valoració per la
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imposició d’una servitud d’aqüeducte i l’ocupació temporal dels terrenys durant l’execució de les
obres.
Fonaments de dret.
- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció vigent.
- El 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.
- El reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.
- La llei de 16 de desembre de 1954 d'expropiació forçosa i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel que
s'aprova el reglament de la Llei d'expropiació forçosa.
L'art. 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació forçosa, estableix la competència del Ple de
l'Ajuntament els acords en matèria d'expropiació que tinguin el caràcter de recurribles en via
administrativa o contenciosa.
Així mateix, l'art. 38 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, estableix
la competència del Ple de l'Ajuntament per l'aprovació dels projectes d'obra que comportin
expropiació.
Els articles 9 i següents de la Llei d’expropiació forçosa, i 10 i següents del reglament d'expropiació
forçosa, sobre la declaració d’utilitat pública, la necessitat d'ocupació i la relació dels bens o drets
objecte d’expropiació.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de millora del clavegueram municipal des del Camí Vell de
Reus fins a la connexió amb la Riera de la Boella, redactat per l’arquitecte municipal.
Segon.- Incoar el corresponent expedient d'expropiació forçosa per la imposició d’una servitud
d’aqüeducte i per l’ocupació temporal dels terrenys durant l’execució de les obres, declarant-se
explícitament la utilitat pública i la necessitat d'ocupació, d’acord amb la següent descripció:
Identificació de la finca i dades cadastrals:
Terme municipal: la Canonja
Referència cadastral: 43019ª116001010000DQ, polígon 116, parcel·la 101
Superfície cadastral: 8.223m2
Superfície registral: 0,6972ha.
Dades de titularitat:
Nom: EMW España SA.
Dades de les afectacions:
Béns afectats:
- Expropiació de terrenys:
- Imposició de servitud:
- Ocupació temporal (execució del tub i acopi de materials):
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No s’ha previst.
50x3,00 = 150 m2.
600 m2

Tercer. - Sotmetre el projecte esmentat a informació pública, juntament amb la relació detallada de
béns i drets que s'expropien, per un període de trenta dies hàbils, als efectes d'al·legacions i
reclamacions sobre el projecte i amb la finalitat que els propietaris i d’altres possibles interessats,
puguin aportar les dades oportunes per rectificar possibles errors en la relació publicada, i acreditar
de forma suficient els drets que es tinguin. Igualment podran oposar-se per raons de fons o forma a
la necessitat d'ocupació.
Quart.- Notificar el present acord als interessats i que es procedeixi a la publicació del corresponent
anunci.”
3.5.- Donar compte de l’informe emès pel cap dels serveis territorials de carreteres a
Tarragona, en relació a la petició de l’Ajuntament de construcció d’un pas elevat a la carretera
T-315.
Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu
del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual vol mostrar la seva sorpresa perquè
la contesta de la Generalitat és la mateixa que la que es va fer l’any 2010 a l’entitat La Canonja 3.
Així mateix, manifesta que caldrà demanar reunió amb els representants de carreteres.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“El Ple municipal, en sessió ordinària celebrada en data 2 de febrer de 2017, va acordar instar a la
Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que, en el termini d’un any, posi solució al tall que la carretera T-315 fa sobre el Camí de
la Canonja a Vila-seca, amb la construcció d’un pas elevat o qualsevol altra alternativa que permeti
el pas de vianants i ciclistes per aquest camí amb totes les garanties de seguretat.
En data 10 de maig de 2017, es contesta la sol·licitud de l’Ajuntament, mitjançant un informe emès
pel cap del servei de carreteres, que diu el següent:
“1.- Efectivament, al maig de 2010 es va informar l’escrit del Síndic de Greuges, s’acompanya còpia,
en el qual s’indica que existeix una alternativa a l’itinerari inicial on es creua la T-315 aprofitant un
pas superior existent al PK 5,00 i que dóna al polígon.
2.- A nivell de planificació, cal fer l’observació que si es vol mantenir sensiblement el recorregut
actual i efectuar el creuament de la T-315 a la rotonda sota l’A-27 per aprofitar les seves zones de
guarda en mitjanes, aquest nus es veurà possiblement afectat per incorporar els moviment de la
zona ZAL atès que s’està estudiant portar un vial paral·lel a l’A-27 fins a la mateixa”.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Restar assabentats de l’escrit tramès pel cap de serveis de carreteres, que ha estat transcrit
a la part expositiva del present acord.
Segon.- Fer avinent al ple que l’alcaldia sol·licitarà els aclariments oportuns en relació a l’escrit
presentat pel cap del servei de carreteres i sotmetrà les conclusions a la consideració de la
Corporació”.
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4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta de modificació de crèdits número 3 del pressupost municipal vigent.
Prèviament a la votació, l’interventor municipal explica que s’ha modificat l’import de l’habilitació de
crèdit corresponent a l’aplicació pressupostària 01.342.62903, amb denominació pump track,
incrementant-se en 15.000 € respecte al que es va comentar a la comissió informativa, segons
valoració efectuada pels serveis tècnics municipals.
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:
“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. 3/2017 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària

Denominació

Proposta de
consignació

01.151. 60003

Quotes urbanització UA2

38.000,00 €

01.160.61112
01.323.62208
01.336.62904

Projecte Substitució trams xarxa clavegueram
Cuina de l’Escola la Canonja
Senyalització elements del patrimoni
Marcar i senyalitzar una ruta perimetral de 7 kilòmetres que
passa per camins públic
Pump Track
Construcció illa de nínxols
Electrodomèstics casa consistorial.

82.000,00 €
93.000,00 €
15.000,00 €

01.454.61001
01.342.62903
01.164.62209
01.920.62303
TOTAL

107.000,00 €
75.000,00€
150.000,00 €
2.000,00€
562.000,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.171.61111

Consignació
Proposta
abans de la d’increment
modificació
48.399,98 €
3.000,00 €
Proj. parc infantil c/ Rec de
Bardina
Denominació
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Consignació
definitiva
51.399,98 €

01.942.46200
01.130.62600

Transferències Aj. Tgna.
Serveis
Equips per a processos
d’informació

900.000,00€

85.000,00€

985.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

948.399,98 €

TOTAL

89.000,00 € 1.036.399,98€

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

562.000,00 €
89.000,00 €
651.000,00 €

CANVI DE FINANÇAMENT D’INVERSIONS
L’Ajuntament de la Canonja procedeix a modificar el quadre de finançament de les inversions que
seguidament es detallen:
- Projectes participació ciutadana, per import de 200.000€.
- Projecte rehabilitació l’Orfeó Canongí, per import de 760.000€.
Aplicació
pressupostària

01.91300

Denominació

Op Crèdit entitats
bancàries

Previsions
definitives
abans de la
modificació
2.225.000,00€

Proposta de
baixa

Previsions
definitives

960.000,00€

1.185.000,00€

Previsions
definitives
abans de la
modificació
3.344.527,44€

Proposta
d’increment

Previsions
definitives

960.000,00€

4.384.527,44€

Consignació
abans de la
modificació

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

ALTA DE FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

01.87000

Denominació

Romanents Tresoreria
per despeses generals

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Transferències de crèdit
Aplicació
pressupostària
01.163.61000

Denominació

Endegament barranc
dels Antigons
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79.000,00 €

79.000,00 €

0,00 €

01.924.61100
01.130.62300
TOTAL

Projecte participació
ciutadana
Material inventariable

200.000,00€

200.000,00€

0,00€

5.000,00 €
1.000,00 €
279.000,00 € 280.000,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2016
El romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) disponible importa 6.260.550,33 €. 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 6.260.990,22 €,
es garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a -1.753.356,59 €.
RTDG disponible utilitzable pendent abans de la modificació: 2.865.433,63€
Aplicació
pressupostàri
87000 a

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
1.331.000,00€

RTDG disponible pendent després de la modificació: 1.534.433,63 €
RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Total

1.331.000,00 €
280.000,00 €
1.611.000,00 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2017.
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”.
4.2.- 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, primer trimestre de 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:
“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.
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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 24 d’abril de 2017, que figuren en
els expedients 288/2017 i 302/2017 i que han pogut ser examinats pels assistents, en el quals 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:
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”.
4.3.- 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, primer trimestre de 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:
“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,
primer trimestre de 2017, que figura a l'expedient 287/2017 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 de l’informe emès 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
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pressupostària i sostenibilitat financera”.
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.- Donar compte de la justificació de despeses de la festa major d’hivern i carnaval, any
2017. A la vista de la proposta que realitza el regidor de festes en relació a aquest punt de l'Ordre
del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la justificació de despeses corresponents a la festa major d’hivern i carnaval 2017, amb
expressió de l’ import que seguidament es detalla:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Festa major d’hivern 2017 (Exp. 176/17)

30/03/17

61.514,46 €

Carnaval 2017 (Exp.200/17)

25/04/17

21.393,43 €

Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de l’interventor municipal, s'han imputat a les
diferents aplicacions pressupostàries que figuren indicades al corresponent decret, el qual figura en
l’expedient en tràmit i ha pogut ser examinat pels assistents.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats de les resolucions de l'alcaldia de les dates indicades a la part expositiva,
relatives a l'aprovació de despeses de la festa major d’hivern i carnaval 2017”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.9.1.- Proposta d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament de la Canonja en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. A la vista de la proposta que realitza la regidora
d’acció social en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Antecedents.El Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de la Canonja van subscriure un conveni de
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, pel desenvolupament del contracte programa corresponent al període 2012-2015,
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actualment prorrogat.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Tarragonès han signat,
en data 16 de setembre de 2016, un Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els
compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el Contracte Programa.
Aquest conveni estableix que els correspon crear i gestionar els serveis socials, i recursos que
marca la Llei, es detallen i són nominatius en el Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació,
la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell
Comarcal del Tarragonès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social
i polítiques d’igualtat.
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis
crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la Cartera de
Serveis Socials i el pla estratègic corresponent, i preveu a l’apartat 2 de l’article esmentat, que siguin
les comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat
de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis
D’acord amb les previsions dels articles 67 i 85 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els municipis, independents o associats,
han de prestar com a mínim, en poblacions de més de vint mil habitants, la prestació de serveis
socials, corresponent a les comarques realitzar activitats i prestar serveis públics d’interès
supramunicipal, i assegurar també l’establiment i l’adequada prestació dels serveis municipals en el
territori de la comarca, de la mateixa manera que l’exercici de les competències municipals, en els
termes de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i la legislació de règim local.
Vist el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de la
Canonja en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, el quan figura a l’expedient en tràmit, que té per objecte establir la relació, la participació,
les obligacions, la coordinació i la cooperació entre ambdues entitats en la gestió i la prestació dels
serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, segons el contracte
programa corresponent al període 2016-2019.
Fonaments de Dret.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.
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’organització
comarcal de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l’Ajuntament de la Canonja en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, corresponent al contracte programa, període 2016-2019, el quan figura
a l’expedient en tràmit.
Segon.- El conveni entrarà en vigor un cop formalitzada la seva signatura, a partir de l’1 de juliol de
2017 i fins el 31 de desembre de 2019. A partir de la seva entrada en vigor, perdrà la seva vigència
el conveni de col·laboració en matèria de serveis socials corresponent al contracte programa,
període 2012-2015, actualment prorrogat.
Tercer.- Trametre, un cop siguin signats per les parts, còpia del conveni indicat a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal”.
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Restar assabentats de diverses contractacions de personal. 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:

“Mitjançant decret de l'alcaldia de data 16 de gener de 2017, es va resoldre, entre d'altres, aprovar
el nomenament del Sr. Iván López Castro, per a ocupar interinament una plaça de vigilant municipal,
subgrup AP, a partir de l’1 de febrer de 2017 (inclòs) i fins a la seva cobertura definitiva.
Mitjançant decrets de l'alcaldia de data 30 de gener de 2017, es va resoldre, entre d'altres, contractar
a les Sres. Laia Espina Castellví i Lídia Vera Sánchez, respectivament, com a educadora social i
treballadora social de l'Ajuntament, personal laboral, per un període que va des de l’1 de febrer al
30 de juny de 2017 (ambdós dies inclosos).
Mitjançant decret de l'alcaldia de data 25 d’abril de 2017, es va resoldre, entre d'altres, aprovar el
nomenament del Sr. Francesc Mañé Montalà, per a ocupar interinament una plaça de vigilant
municipal, subgrup AP, per substitució del seu titular, l’agent amb TIP 009, entre els dies 2 i 24 de
maig de 2017 (ambdós inclosos).
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats dels nomenaments i contractacions de personal efectuats, segons el detall que
figura a la part expositiva”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
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13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1.- Precs i preguntes del grup municipal del Partit Popular.
Pren la paraula la Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, que formula les següents preguntes que són
contestades per l’alcalde:
1.- Rogamos una mayor y mejor comunicación con los grupos de la oposición. En nuestro
caso, echamos en falta una comunicación más fluida, pues no se nos informa con anterioridad a la celebración de actos y actividades que se hayan organizado en el municipio. También es escasa o nula la información previa de acciones que se plantean llevar a cabo.
¿A qué se refiere?
¿Cuándo ha sucedido?
Es posible que se hayan producido faltas de comunicación. Entonamos el mea culpa. No obstante,
hay muchos actos que se cuelgan en la web y no se informa a los regidores. Evidentemente, todo
está abierto a todo el mundo.
2.- Limpieza de las zonas de campo en prevención de incendios y proliferación de plagas.
Rogamos contemplen pasar las máquinas para desbrozar las zonas de campo Noreste, con
el fin de prevenir que sean incendiadas tal y como viene sucediendo en el tiempo de verano.
(Acaba de salir la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes a las
líneas de fomento que gestiona el SAM de la Diputación de Tarragona, y que van destinadas
a la prevención local de incendios forestales).
El Ayuntamiento ya limpia lo que le toca y, si me apuras, más de lo que le corresponde. Además,
avisa a los propietarios. En algunos casos, actúa subsidiariamente.
Los problemas vienen cuando los terrenos son de un banco, que creo que es el caso.
3.- En la zona infantil de la c/ de Ponent echamos en falta una valla alrededor de este parque
que impida que los niños puedan salir libremente a la carretera, pues el propio parque es una
rotonda.
Esta es una cantinela que se dio al principio de construir ese parque. Creía que estaba olvidado,
pero veo que no. Estudiaremos alguna acción, pero no lo vallaremos.
4.- Por último, ponemos especial interés y rogamos que las propuestas de los ciudadanos
presentadas a los presupuestos participativos y que no han sido seleccionadas, puedan ser
valoradas y estudiada su conveniencia para el municipio, con el fin de llevarlas a efecto.
Sí, haremos algunas más pero no todas, evidentemente.
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Todas las propuestas y creo que ya lo expliqué aquí suben 1.600.000 € y, como comprenderás, no
las vamos a hacer todas.
Unas cuantas suben, aparte de las 2 ganadoras, 67.000 €. Estas, sí.
Y después, hay otras por 316.000 € que las estudiaremos.
Para este año tenemos un presupuesto de inversiones por 3.800.000 €, más lo de la Cooperativa,
más esta modificación, etc., etc.
Una cosa es que tengamos dinero y otra muy diferente es que nos volvamos locos.
14.2.- Precs i preguntes del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.
Pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, que formula les següents preguntes que són contestades per
l’alcalde:
1.- A finals del passat mes d’abril es publicà al DOGC la informació pública referent a la renovació de l’autorització ambiental de l’empresa Griñó, dedicada al tractament de residus, la
qual ha generat més d’una incidència per males olores a la Canonja. Quines accions ha fet o
farà l’Ajuntament davant d’aquest expedient de renovació de l’autorització ambiental? L’empresa ha comunicat a l’Ajuntament quins compromisos volen adoptar per eliminar els episodis de males olors?
L’Ajuntament ha fet totes les accions que li corresponen.
S’ha queixat davant la Generalitat.
S’ha queixat davant l’Agència Catalana de Residus i també s’ha queixat davant el director de
l’Agència.
L’Ajuntament plantejarà una al·legació davant l’OGAU, Oficina de Gestió Ambiental Unificada del
departament de Territori i Sostenibilitat.
2.- La setmana passada, concretament, la nit de divendres a dissabte, es produí una nova
fuita de productes nitrosos de l’empresa Nitricomax. L’Ajuntament va rebre algun tipus de
comunicació de l’incident per part de l’empresa o per part de la Generalitat? Quan activarà
l’Ajuntament algun sistema d’alerta i informació dels incidents de la petroquímica als membres de la Comissió Municipal de Protecció Civil, tal i com vam proposar a l’alcalde en una
reunió?
La nit del divendres al dissabte es va produir la posada en marxa de la planta.
“Desde que se arranca el compresor y durante el tiempo de estabilización de los circuitos de gas y
ácido, se produce emisión visible de óxidos de nitrógeno por la chimenea de la planta. Esta emisión,
visible al principio del proceso, es monitorizada en todo momento para controlar que está bajo los
límites marcados por la ley y que no incide de manera alguna sobre el entorno -ni sobre las personas
ni sobre el medio ambiente-, tal y como sucedió este viernes.”
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Posteriorment, a les 5.30 hores del 26 de maig, es va avortar la posada en marxa i ja el passat
dilluns 29 es va posar en marxa la planta -i fins ara, anem a fer una cosa- totes les comunicacions
que rebem del CECAT, Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, Departament d’Interior,
Protecció Civil, les copiarem i les tindran tots vostès a la seva disposició en secretaria. En cas d’un
incident greu, els hi avisarem personalment. Però no per una posada en marxa.
3.- Ja que no se’ns va convidar a l’acte d’entrega de les subvencions que anualment dóna
l’empresa BASF a entitats de la Canonja i no ho vam poder preguntar allí mateix, ens podrien
informar de quin és el mecanisme de difusió, convocatòria i bases d’aquestes subvencions?
Ja li vaig demanar disculpes en el seu moment. Les reitero avui de nou. No es va fer amb mala
intenció. Espero que es doni per satisfet.
Crec que el primer acord que es va firmar amb BASF es va fer quan estava el Sr. Roglá de director.
Han passat....no sé, 15 anys!!!
BASF no volia que les entitats fossin contínuament trucant a la seva porta i van decidir canalitzar-lo
tot a través de l’Ajuntament.
BASF va marcar o va relacionar les entitats a les quals, històricament, les havia concedit
subvencions.
BASF va dir les quantitats a assignar a cada una i BASF també diu a qualsevol entitat que truca a
la seva porta que vingui a l’Ajuntament i també és BASF qui marca la quantitat i a qui se la redueix,
perquè el total, de moment, és fix.
14.3.- Precs i preguntes del grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU”.
Pren la paraula la Sra. Montserrat Tomàs Macías, que formula les següents preguntes que són
contestades per l’alcalde:
1.- Previsió execució obres dels projectes sorgits de les propostes de participació ciutadana,
i previsió també de la duració aproximada de les obres.
Primer, es fer els projectes.
En el cas de la cuina, demanar preu a tres enginyeries. Després, encarregar el projecte (de 2 a 3
mesos, com a mínim), licitació (3 mesos) i realització obra (3 mesos).
Projecte en la casa:
Anella verda……Projecte al setembre.
Licitació…………3 mesos.
Obres…………….De 3 a 4 mesos.
2.- Problemàtica amb la cobertura al poble i la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil:
des del darrer Ple que se’ns va informar que ja estava resolta la ubicació de l’antena, segueix
sense estar instal·lada, causant gran perjudicis als comerciants ja que, en alguns casos i
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determinades zones, per fer pagament amb visa es veuen obligats a sortir al carrer amb el
datàfon a la mà per agafar cobertura….Com està el tema? Quan es resoldrà definitivament?
Si la ubicació està resolta i això és el que vam dir, quan es podrà instal·lar?? Quan es publiqui el
POUM, i això també ho vam dir.
Quan es publicarà el POUM??? Chi lo sa.
Quan s’instal·larà l’antena??? Chi lo sa.
Telefònica ens va dir que instal·laria una antena provisional . Els hi vam donar l’espai en el cementiri,
per no l’han instal·lat. Estan esperant la publicació.
Estic per parlar amb altres companyies (Vodafone...) o posar l’antena nosaltres i que vinguin totes
les operadores.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 20:35 hores, d'ordre del Sr. Alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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