ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 2 DE FEBRER DE 2017.

A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 2 de febrer 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. Marina Clavero Lozano, 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:
1.- Aprovació de l'acta anterior.S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data
1 de desembre de 2016, que acompanyava a la convocatòria.
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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. 293, de 5 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament de notificació de la revocació de
diferents llicències de gual.



Núm. 307, de 21 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament relatiu a la notificació de baixes
d’ofici del padró d’habitants municipal.



Núm. 307, de 21 de desembre de 2016, anunci de notificació de l’ordre de clausura de l’activitat
de reparació de vehicles que es desenvolupa al local situat a la carretera T-11, km. 6, polígon
101, parcel·la 3 pel Sr. Chaib Boulla.

Diari oficial de la Generalitat.

Núm. 7260, de 2 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions de suport a l’activitat
comercial i empresarial.



Núm. 7273, de 23 de desembre de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora dels preus públics.



Núm. 7279, de 3 de gener de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva del projecte d’execució de construcció de nous vestidors al camp d’esports municipal.

Butlletí oficial de la província.



Núm. 232, de 7 de desembre de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
provisional de l’expedient núm. 10/2016 de modificació de crèdits.



Núm. 232, de 7 de desembre de 2016, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa públic l’exposició
publica de l’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2017.



Núm. 232, de 7 de desembre de 2016, edicte de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
inicial de la modificació de l’Ordenança municipal núm. 12, reguladora dels preus públics.



Núm. 237, de 15 de desembre de 2016, edicte de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
inicial de les ordenances fiscals que han de regir el proper exercici 2017.



Núm. 240, del 20 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
inicial de les bases reguladores per la concessió de subvencions per la contractació de persones
del municipi i als nous emprenedors, i als esportistes empadronats al municipi.

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



Núm. 243, de 23 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la modificació
en les delegacions de les regidories de joventut, ensenyament i ocupació.



Núm. 243, de 23 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
inicial de l’ordenança municipal de creació de fitxers amb dades de caràcter personal, protecció
i normes de seguretat.



Núm. 243, de 23 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
inicial del reglament regulador del funcionament del Consell Assessor d’Esports.



Núm. 243, de 23 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la
formalització del contracte per l’execució de les obres compreses en el projecte de la Fase I de
condicionament del Mas de l’Abeurador com a centre d’interpretació arqueològica.



Núm. 244, de 27 de desembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva del projecte executiu de condicionament i millora de la vorera del carrer Marina, en el
tram comprès entre el carrer Verge de les Neus i el carrer Bassa Fonda.



Núm. 3, de 4 de gener de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
del projecte bàsic i d’execució per a la construcció de dos nous vestidors i trasllat de despatxos
i sales de reunions al nou edifici del camp d’esports municipal.



Núm. 11, de 17 de gener de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de l’expedient núm. 10/2016 de modificació de crèdits.



Núm. 22, d’1 de febrer de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
de les bases reguladores per a la concessió de subvencions als esportistes, exercici 2017.



Núm. 22, d’1 de febrer de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
de les bases reguladores per a la concessió d’incentius a les empreses i nous emprenedors per
a la promoció de l’ocupació al municipi de la Canonja pels anys 2017 i 2018.

Diari el Punt Avui.

Anunci en el Diari el Punt Avui de data 24 de desembre de 2016, pel qual l’Ajuntament fa pública
la creació del Consell Assessor d’Esports.



Anunci en el Diari el Punt Avui de data 24 de desembre de 2016, pel qual l’Ajuntament fa pública
l’aprovació inicial de la nova Ordenança municipal de creació de fitxers amb dades de caràcter
personal, protecció de dades i normes de seguretat.

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 de desembre de 2016 i gener de 2017.

3.- PRESIDÈNCIA.-
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3.1.- Decrets i Resolucions.
En compliment del previst a l’art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte
al Ple de les resolucions que ha adoptat l'alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària, per tal
que els regidors coneguin el desenvolupament de l’administració local, als efectes de control i
fiscalització dels òrgans de govern, previstos a l’article 22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
règim local.
3.2.- Junta de Govern Local.
Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
3.3.- Proposta de donar la conformitat al projecte constructiu per la supressió de passos a nivell
de les línies de ferrocarrils de València i Lleida a Tarragona, presentat per Administrador
d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF). 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:

“Vistos els tràmits efectuats en relació a la “Separata del trazado, Hidrologia-Drenaje, servicios
afectados, cerramiento y afecciones medioambientales de la actuación de supresión de los pasos
a nivel del PK 269/872 de la Línea FFCC Valencia a Tarragona y del PK 97/087 de la Línea FFCC
Lleida a Tarragona”.
L'esmentada actuació implica la supressió dels passos a nivell situats al PK 269/872 de la línia de
FFCC València-Tarragona mitjançant la construcció d'una passarel·la per al pas de vianants i
bicicletes i la supressió del pas a nivell situat al PK 97/087 de la línia de FFCC Lleida-Tarragona,
mitjançant la construcció d'un pas superior per a vehicles i vianants, per poder creuar per damunt
d'ambdues línies ferroviàries en dits punts, i la utilització del pont de la AEQT, situat en terrenys de
BASF ESPAÑOLA SL, per a l'ús dels serveis públics d'emergències.
Vist el document tècnic tramès per l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) datat a
febrer de 2015, que aquest Ajuntament va sotmetre a informe de diferents organismes sectorials
afectats per raó de les seves competències, així com a la mercantil BASF ESPAÑOLA SL per tal
que aportés còpia del compromís d'utilització indefinida per part dels serveis d'emergències públics
en el pont situat en terrenys de la seva propietat.
L'arquitecte municipal, en data 14 de maig de 2015, va emetre informe al respecte, que manifesta,
entre d'altres, el següent:
“(....)
13.- Revisado el documento enviado por ADIF a este Ayuntamiento en fecha 19.02.2015, hay que
hacer la siguiente consideración: el documento remitido por ADIF es un documento que como su
apartado 2.1 indica: “...El objeto de esta Separata de Trazado, Hidrología – Drenaje, Servicios
Afectados, Cerramiento y Afecciones Medioambientales, es el de informar al Organismo, Entidad,
empresas y particulares titulares del derecho de paso, de la solución finalmente adoptar, para contar
con su aprobación definitiva y posteriormente continuar con el desarrollo del estudio. Esta Separata
se considerará como la base fundamental del futuro proyecto de construcción, en el cual quedará
totalmente definida la solución de supresión del citado paso a nivel...” y tiene equivalencia al
Proyecto Básico, documento regulado por el artículo 12 del Reglamento del Sector Ferroviario.
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14.- De acuerdo con lo anterior, la aprobación de este documento por parte del Ayuntamiento y de
sus servicios técnicos, no presupone la aprobación técnica del mismo, ni tampoco la aprobación a
efectos de obtención de un permiso o licencia constructivo. Simplemente la aprobación de éste
documento lo es a efectos de verificar la bondad del trazado y de las soluciones que se aplicarán
para la supresión definitiva de ambos pasos a nivel, y que deberán de detallarse en el proyecto
constructivo. En el presente informe se recogen una serie de consideraciones y de condiciones que
derivan, en parte, de todas las reuniones mantenidas entre todos los actores y partes implicadas y
que derivan también de los informes de los organismos afectados, y de las industrias también
afectadas. ADIF, una vez redactado el Proyecto Constructivo deberá remitirlo de nuevo a este
Ayuntamiento para poder verificar que en él se han incorporado las consideraciones y las
condiciones que se impondrán a la aprobación de la Separata de Trazado. (…)”
En data 14 de juliol de 2015 s'ha aportat el compromís amb caràcter irrevocable d'autorització a la
Generalitat de Catalunya per l'ús del pont d'accés a la mercantil Basf Española SL per la circulació
de vehicles d'emergències.
El Ple de l’Ajuntament de la Canonja de data 30 de juliol de 2015, va adoptar el següent acord:
“Primer.- Donar trasllat a l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) dels
informes emesos pels organismes sectorials i dels escrits d'al·legacions que seguidament
es relacionen, en relació a la “Separata del trazado, Hidrologia-Drenaje, servicios afectados,
cerramiento y afecciones medioambientales de la actuación de supresión de los pasos a
nivel del PK 269/872 de la Línea FFCC Valencia a Tarragona y del PK 97/087 de la Línea
FFCC Lleida a Tarragona”, redactada a febrer de 2015:
- Informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.
- Informe de la Unitat de Carreteres de la Diputació de Tarragona.
- Informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la
Generalitat de Catalunya.
- Informe de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
- Escrit d'al·legacions de Indústrias Químicas del Óxido de Etileno SA (IQOXE).
- Escrit d'al·legacions de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
Segon.- Aprovar la “Separata del trazado, Hidrologia-Drenaje, servicios afectados,
cerramiento y afecciones medioambientales de la actuación de supresión de los pasos a
nivel del PK 269/872 de la Línea FFCC Valencia a Tarragona y del PK 97/087 de la Línea
FFCC Lleida a Tarragona”, redactada a febrer de 2015, a efectes únicament de les solucions
i traçat per l'eliminació d'ambdós passos a nivell, amb la imposició de les condicions per
l'aprovació posterior del Projecte Constructiu detallades en l'informe de l'arquitecte
municipal, que s'han transcrit en la part expositiva del present acord, i que es donen aquí per
íntegrament reproduïdes.
Tercer.- Requerir a l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) per tal que en el
Projecte Constructiu esmeni les deficiències indicades en els informes de l'arquitecte
municipal i de l'enginyer tècnic d'obres públiques municipal, que s'han transcrit en la part
expositiva del present acord, i que es donen aquí per íntegrament reproduïdes.”
En data 14 de juny de 2016, l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha remès a
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aquest Ajuntament el projecte constructiu per la supressió dels passos a nivell existents al PK
269/872 de la Línea FFCC Valencia a Tarragona i del pas a nivell existent al PK 97/087 de la Línea
FFCC Lleida a Tarragona, on s’hi incorporen les prescripcions indicades en l’acord del Ple de data
30 de juliol de 2015.
En data 24 de gener de 2017, l’arquitecte municipal ha informat que el document dona compliment
a tots els condicionants establerts de forma prèvia, però que no obstant, es recorda a ADIF la
necessitat de rotular els elements de senyalització en català.
Vistes les atribucions que el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat per
Decret 366/1998, de 17 d'octubre atribueix al Ple de la Corporació.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Donar la conformitat al projecte constructiu presentat en aquest Ajuntament el dia 14 de
juny de 2016, per la supressió dels passos a nivell existents al PK 269/872 de la Línia FFCC
Valencia a Tarragona i del pas a nivell existent al PK 97/087 de la Línia FFCC Lleida a Tarragona,
al qual s’hi ha incorporat les prescripcions assenyalades en l’acord del Ple de l’Ajuntament de al
Canonja de data 30 de juliol de 2015, a efectes únicament de les solucions i traçat per l'eliminació
d'ambdós passos a nivell, si bé es recorda a l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
la necessitat de retolar els elements de senyalització en català.
Segon.- Notificar la present resolució a l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).”
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva del pressupost municipal per a
l'exercici 2017.
L’alcalde demana a l’interventor municipal que doni compte del seu informe emès en relació a les
al·legacions presentades.
L’interventor municipal explica que cap de les al·legacions presentades es troben compreses en els
casos establerts a l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. En aquest sentit s’ha emès informe, on es determina
que escau la no admissió a tràmit de les al·legacions presentades.
L’alcalde dóna la paraula al portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual
manifesta la seva sorpresa, no tant pels fonaments que figuren a l’informe de l’interventor, sinó pel fet
que no s’ha donat resposta per part de l’equip de govern a les propostes del seu grup municipal. Fa
constar que a les reunions prèvies, mentre s’estava elaborant el pressupost, el seu grup ja va presentar
a l’equip de govern les propostes, i que la contesta va ser telefònica. Així mateix, manifesta que es van
tornar a presentar a debat del ple i hi va haver silenci, i és per aquest motiu que es van veure forçats a
presentar aquest document d’al·legacions al registre municipal.
L’alcalde pregunta si cal passar a votació l’acord.
El secretari contesta afirmativament.
Seguidament, l’alcalde contesta que sí que es va contestar al que va dir, concretament va contestar el
primer tinent d’alcalde.
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L’alcalde dóna la paraula al primer tinent d’alcalde, el qual manifesta que quan es refereix a la resposta
telefònica, es va fer per aquest mitjà perquè formava part de les negociacions dels pressupostos, que no
era cap acte formal que hagués de figurar per escrit. Després la resposta es va fer al ple, en forma
genèrica.

Seguidament, l’alcalde ordena que es passi l’assumpte a votació. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d'hisenda, en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots
favorables del membres dels grups municipals del PSC (10), CIU (1) i PP (1), i el vot en contra del
membre del grup municipal de la CUP (1), l'acord que seguidament es transcriu:
“El Ple municipal de data 1 de desembre de 2016, va acordar aprovar inicialment el pressupost
general de l'Ajuntament per a l'exercici 2017 i exposar-lo al públic per termini de quinze dies als
efectes de que es puguin presentar al·legacions.
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 232 de data 7 de desembre de 2016 es
publica l’anunci corresponent a l’exposició pública del pressupost.
Vist el certificat emès pel secretari municipal, de data 2 de gener de 2017, en el qual es fa constar
que ha finalitzat el termini d’exposició pública i s’ha registrat una al·legació a l’aprovació inicial del
pressupost municipal 2017, la presentada pel Sr. Joan Pons Solé, representant del grup municipal
de la Candidatura d’Unitat Popular, en data 22 de desembre de 2016, registre d’entrada número
3378.
Vist l’informe emès al respecte per l’interventor municipal, el qual figura a l’expedient, que conclou
el següent:
“Les al·legacions presentades pel representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular,
en data 22 de desembre de 2016, registre d’entrada número 3378, es refereixen a propostes de marcat
contingut polític, no basant-se en cap de les causes de reclamació administrativa de les establertes a
l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals. D’aquesta manera, cal concloure que els motius de reclamació contra
el pressupost són taxats per la pròpia normativa i no pot haver-ne d’altres. D’aquesta manera, es conclou
que escauria la seva inadmissió”.

Vist el que es disposa a l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- No admetre a tràmit les al·legacions presentades pel Sr. Joan Pons Solé, representant del
grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, en data 22 de desembre de 2016, registre d’entrada número 3378, en base a les conclusions de l’informe emès per l’interventor municipal, transcrites a la part expositiva del present acord.
Segon.- Entendre aprovat definitivament el pressupost municipal per l’exercici 2017.
4.2.- Proposta d’aprovació del preu públic per l’activat “Liceu al territori”. 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:
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“Atès que des de la regidoria de Cultura, es volen establir preus públics per la realització de d’una
activitat cultural al Liceu que permetrà, a les persones del municipi de la Canonja, poder gaudir d’un
espectacle a l’esmentat teatre, en el benentès que una part del cost de les mateixes ha de ser
sufragat mitjançant la imposició del corresponent preu públic.
El preus públics proposats per la regidoria de cultura són els següents:
1- Activitat Cultural al Liceu
Cost de l’activitat: 4.489,29 €.
Entrades: 50.
Preu Públic proposat: 60€/participant, per l'aplicació de l'art 44.2 del RDL 2/2004 TRLLRHL.
Atès el que preveuen els articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Aprovar l’establiment del preu públic per l'activitat detallada a la part expositiva del present
acord, amb la determinació de l’import que hi figura.
Segon.- Fer públic aquest acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona. Aquesta darrera publicació determinarà l’eficàcia dels preus públics
aprovats”.
4.3.- Proposta de delegar en la Junta de Govern Local les atribucions del ple relatives a
l’establiment o modificació 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:

“Atès que es pretén dotar d’una major agilitat al procediment d’aprovació de preus públics per
activitats puntuals que realitza l’Ajuntament.
Atès que la competència per l’establiment o modificació de preus públics és del Ple municipal, es
proposa que aquest efectuï delegació en favor de la Junta de Govern Local, òrgan que es reuneix
amb major periodicitat.
Atès que segons disposa l’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’establiment o modificació dels
preus públics correspondrà al Ple de la Corporació, sense perjudici de les seves facultats de
delegació en la Junta de Govern Local, conforme al disposat a l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril , Reguladora de les Bases de Règim Local.
Considerant el que disposen els articles 22.2.q), 22.4 i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
En conseqüència el Ple acorda
PRIMER. Delegar l'exercici de la competència d’establiment o modificació de preus públics en la
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Junta de Govern Local.
SEGON. Publicar l'acord de delegació en el Butlletí Oficial de la Província”.
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..........................................
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
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 resolució de l’alcaldia de data 5 de gener de 2017, es va aprovar la contractació de la Sra.
Lídia Vera Sánchez com a treballadora social de l'Ajuntament, personal laboral, per un període que va
des del 9 fins al 31 de gener de 2017 (ambdós dies inclosos), d’acord amb el procés selectiu i borsa de
treball de treballadors socials efectuat pel Consell Comarcal del Tarragonès.

Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 16 de gener de 2017, es va aprovar el nomenament del Sr.
Iván López Castro, per a ocupar interinament una plaça de vigilant municipal, subgrup AP, a partir del
1 de febrer de 2017 (inclòs) i fins a la seva cobertura definitiva per funcionari de carrera, d’acord
amb l’expedient tramitat per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter
temporal, de places de vigilant municipal, mitjançant el sistema de concurs oposició i les seves
bases reguladores publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 296, de data 23 de desembre
de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 7030, de 4 de gener de 2016, en el tauler d'anuncis
de l'Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat.
Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 17 de gener de 2017, es va aprovar el nomenament del Sr.
Jordi Fernández Palau, per ocupar una plaça d'arquitecte tècnic municipal de l'Ajuntament de la
Canonja, en règim de funcionari interí, fins la cobertura definitiva per funcionari de carrera, amb data
d'efectes 1 de febrer de 2017, d’acord amb l’expedient tramitat per a la cobertura d'una plaça
d'arquitecte tècnic, subgrup A2, a temps parcial (33 hores setmanals), mitjançant convocatòria
pública i pel sistema de concurs oposició, i les seves bases reguladores publicades en el Butlletí
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Oficial de la Província núm. 70, de data 13 d'abril de 2016, en el Diari Oficial de la Generalitat núm.
7102, de 19 d'abril de 2016, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal
www.lacanonja.cat.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats dels nomenaments de personal efectuats, segons el detall que figura a la part
expositiva”.
10.2.- Proposta de modificació del conveni de personal laboral municipal i del text refós de l’acord
sobre les condicions de treball dels funcionaris municipals, en relació a la realització d’hores
extraordinàries. 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:

“Vist el redactat dels articles 31 del conveni laboral i 30 de l’acord de les condicions de treball dels
funcionaris de l’Ajuntament, els quals preveuen que els treballadors municipals podran realitzar,
com a màxim, 50 hores extraordinàries a l’any.
Vista l’acta de la Comissió paritària d’interpretació, estudi i seguiment del conveni, en la qual
s’acorda la modificació dels articles esmentats per tal d’augmentar les hores extraordinàries a 80
anuals.
Considerant el que disposa l’article 35.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
En base a tot l’exposat, el Ple acorda el següent:
Aprovar la modificació dels articles 31 del conveni laboral i 30 de l’acord de les condicions de treball
dels funcionaris de l’Ajuntament, determinant que el número màxim d’hores extraordinàries anuals
seran 80 hores”.
10.3.- Proposta d'acord relativa a la rectificació de l'inventari de béns municipal, a 31 de desembre
de 2016. 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:

“El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 13 de juny de 2015, va
aprovar la comprovació de l’Inventari de béns i patrimoni municipals, d’acord amb el que preceptua
l’art. 104 del Reglament 336/1988, de 17 d’octubre, del patrimoni dels ens locals, amb motiu de la
renovació de la corporació municipal, al qual efecte s’havia disposat de tots els documents que
referenden les dades que es contenien en el dit Inventari i en les altes i baixes acordades en el
període indicat, i s'havien trobat de conformitat.
Segons disposa 103 de l’esmentat text legal, la rectificació de l’inventari general s’ha de verificar
anualment i s’hi han de reflectiu les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període.
L’article 105 determina que l’aprovació, rectificació i comprovació de l’inventari municipal
corresponen al Ple municipal i que l'inventari genera l l'ha d'autoritzar el secretari de la corporació,
amb el vistiplau del president i una còpia d'aquest i de les seves rectificacions, i s'ha de trametre al
Departament de Governació de la Generalitat.
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Vist el document d’inventari i la relació de béns d'aquest Ajuntament, documents que figuren en
l'expedient en tràmit i han pogut ser examinats pels assistents, en els quals es detallen les altes i
baixes efectuades durant l’exercici 2016.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la comprovació de l’Inventari de béns i patrimoni municipals a 31 de desembre de
2016.
Segon.-Traslladar una còpia diligenciada de l’Inventari de béns rectificat al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS.13.1.- Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular relativa a la
recuperació del pas peatonal del Camí de la Canonja a Vila-Seca al creuament amb la carretera
de Bellisens (T-315).
Per part de tots els grup municipals, s’acorda que la present moció es consideri presentada conjuntament.
Així, a la vista de la moció conjunta presentada pels grups municipals del PSC, CIU, CUP i PP, el
Ple, per unanimitat, acorda el següent:

“El camí que va des de la Canonja a Vila-seca està tallat a l’alçada de l’anomenada Carretera de
Bellissens (T-315), al terme municipal de Reus. Aquest camí, el qual ha estat usat durant dècades
com a vial d’unió entre la Canonja i Vila-seca per pagesos, passejants, excursionistes i ciclistes, des
de fa anys es troba tallat per una mitjana de formigó que separa els dos sentits de circulació de la
carretera esmentada. La mitjana de formigó que creua el camí suposa un impediment per la
circulació pel camí i, a més a més, fa que les persones que vulguin creuar exposin la seva vida.
L’esmentat camí forma part del reconegut GR-92 que creua el litoral català de nord a sud, per tant,
es tracta d’un camí públic usat anualment per nombrosos esportistes que fan la ruta.
L’any 2008 l’associació “La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibilitat” va posar en coneixement
d’aquesta situació a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, atès que la
carretera T-315 és titularitat de la Generalitat. Així mateix, també comunicaren la situació als
Ajuntaments de la Canonja, Vila-seca i Reus i a la Diputació de Tarragona.
Posteriorment, en consultes traslladades per aquesta associació al Síndic de Greuges, el Síndic
indicà que havia traslladat a la Direcció General de Carreteres la necessitat de construir una
passarel·la elevada per vianants i ciclistes, per tal de garantir la seguretat dels usuaris del camí.
Per altra banda, l’Ajuntament de la Canonja va resoldre en un informe emès per l’enginyer tècnic
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d’obres públiques i l’arquitecte municipal el 29 d’abril de 2010, que calia solucionar aquest problema
amb la instal·lació d’un pas elevat i que traslladava aquesta petició a la Direcció General de
Carreteres com a organisme competent.
Atès que, malgrat les recomanacions del Síndic i l’Ajuntament de la Canonja, la situació segueix
sense solució.
Atès que un dels deures de l’administració és el de vetllar per la seguretat de les persones i la
conservació dels camins públics.
Atès que la Generalitat de Catalunya és qui té la competència en la gestió de la carretera T-315 i en
evitar que aquesta talli camins públics.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament de la Canonja adopti els següents:
ACORDS:
PRIMER.- 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.
SEGON.- Fer arribar aquest acord a les administracions i entitats: Direcció General de Carreteres
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Reus,
Ajuntament de Vila-seca, La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibilitat i a la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya”.
13.2.- Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular relativa a l’adhesió
de l’Ajuntament de la Canonja al manifest “Casa nostra, casa vostra”.

Per part del representant del grup municipal de la CUP es manifesta que es retira la moció que va
presentar el seu grup, als efectes que es pugui adoptar una declaració institucional subscrita per
tots els grups municipals.
Seguidament, aprovada la urgència, a la vista de la declaració institucional pactada entre els grups
municipals del PSC, CIU, CUP i PP, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que escapen de l’horror de la guerra, esperant
una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva predisposició
a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i han dedicat recursos
per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en
que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió
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Europea han incomplert els acords signats sobre refugi i asil, mentre la societat civil catalana
reaccionava mostrant la seva solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les
institucions competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És Casa Vostra,
conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i
empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones
refugiades i emigrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar
polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa Nostra És Casa
Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant
les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa.
Per tot això, l’ajuntament de la Canonja, en sessió plenària, acorda el següent:


Declarar l’Ajuntament de la Canonja municipi adherit a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.



Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima
dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper 18 de febrer.



Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Campanya Casa Nostra És
Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi”.

14.- PRECS I PREGUNTES.14.1.- Precs i preguntes del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.
1.- En data 26 de setembre de 2016 i amb registre d’entrada 2177, el regidor de la CUP Joan
Pons, va presentar una instància per tal de sol·licitar les actes d’inspecció acústica i els controls de seguiment del Mapa de Capacitat Acústica de la Canonja, atès que s’estan succeint
episodis de presumpta contaminació acústica. Per quin motiu no s’ha donat resposta passats més de 4 mesos?
Contesta l’alcalde, manifestant que s’ha demanat el corresponent informe als serveis tècnics
municipals, que passa a comentar tot dient que, en tant que les queixes són sobre el soroll industrial
i viari, i bastant genèriques, i com actualment els serveis tècnics no disposen dels equips necessaris,
i donades les característiques de la problemàtica, es decideix des d’aquest ajuntament demanar
suport al departament competent en matèria acústica, i en concret a la direcció general de qualitat
ambiental. D’aquesta sol·licitud, es va realitzar una visita pels seu tècnics i responsables, d’on va
sorgir la necessitat de realitzar mesuraments de llarga durada en determinats punts del municipi.
Aquests mesuraments està previst que es realitzin del dia 10 fins al 17 de febrer d’aquest any. Una
vegada realitzats els mesuraments, el departament farà informe sobre el compliment o no del mapa
de capacitat acústica, o si cal, realitzar més accions per tal de donar-ne compliment.
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Aquesta és una primera tasca inicial, que acabarà complementant-se en tant que els municipis de
la Canonja i Tarragona, recentment han estat considerats aglomeració supramunicipal, i per tant
hauran d’elaborar un mapa estratègic de soroll que haurà de ser lliurat a la Comissió Europea abans
del 31 de desembre de 2017. Això vol dir que per tal de fer aquest mapa estratègic, que es farà a
través d’una adjudicació a una empresa especialista en temes acústics, caldran fer 35 mesuraments
de curta durada de dia, 5 de curta durada de nit i 5 de llarga durada (24 hores). Aleshores al finalitzar
el mapa estratègic de soroll, es sabrà si es supera el mapa de capacitat acústica, en quines zones,
i en principi al tipus de soroll, pel qual es supera.
A banda de l’informe dels serveis tècnics, l’alcalde comenta que es van seleccionar diferents punts
per fer les medicions en els llocs que ens van dir els tècnics de la Generalitat. La primera sorpresa
va ser que la major part de la gent no ha volgut que s’instal·lessin els aparells a les seves cases
(càmera fotogràfica). Així mateix, manifesta que algú va demanar que se li pagués el consum elèctric.
Conclusió, la conscienciació, deixa molt que desitjar o potser alguns li donem més importància que
la resta.
2.- Segons ha pogut saber la CUP, el Sindicato Unificado de Policía de Tarragona, organitza
periòdicament cursos de formació per Policies Nacionals a les instal·lacions de l’IES
Collblanc de la Canonja. Concretament ja s’han dut a terme quatre edicions d’un curs de
defensa policial contra agressions d’arma blanca. En tenia constància l’Ajuntament
d’aquests cursos? Creu que és adequat que s’utilitzin instal·lacions educatives per fer
cursos de formació de policies amb arma blanca? Pensa fer alguna cosa per impedir-ho?
Contesta l’alcalde dient:
“No, l’Ajuntament no tenia constància d’aquests cursos. A l’IES, l’Ajuntament no té cap
responsabilitat ni manera d’incidir...
L’Ajuntament ha preguntat a la direcció del IES, la certesa o no de les seves preguntes. Un cop ho
sapiguem, expressarem la nostra postura. Però un cop més. Tot el que es faci a l’Institut, reglat o
no, és responsabilitat de la Generalitat i del Departament d’Ensenyament. Tot absolutament tot,
inclòs festes, esdeveniments, consultes, referèndums, ja m’entén. A veure si unes coses sí i altres
no...”.
3.- En els darrers anys a la Canonja, diferents entitats han organitzat actes per tal de recordar
aquells canongins morts durant la Guerra Civil: a la Batalla de l’Ebre, al Front del Segre i en
altres indrets, així com sortides a la frontera francesa per homenatjar els que es van haver
exiliar. En cap d’aquests actes hi ha hagut representació institucional per part de l’equip de
govern de l’Ajuntament. Per altra banda, segons hem pogut saber, en diferents ocasions s’ha
sol·licitat aixecar un espai de memòria per tots aquells canongins que van morir a la Guerra,
en forma de monument, placa... Però no s’ha donat resposta. Amb tot això, què pensa fer
aquest Ajuntament per recuperar la memòria històrica d’aquest poble i fer el reconeixement
que toca a tots els canongins que van morir durant la Guerra?
Contesta l’alcalde dient:
“Ens sembla perfecte que s’organitzin actes per a recordar la Guerra Civil. Anotarem en el DEBE
que aquest equip de govern no ha assistit a aquests actes.
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Si que s’ha sol·licitat en dues ocasions que recordi i al president del Centre d’Estudis li he respost
personalment. Sincerament la gent no està demanant res d’això, no hi ha necessitat, fins ara estem
tranquils en general. Però l’Ajuntament si que ha fet coses. S‘han recuperat dos refugis de la Guerra
Civil (el de la plaça de la O i ). Magnífica exposició, crec que està bastant bé. No és un bon
monument?
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:55 hores, d'ordre del Sr. Alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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