ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 27 DE JULIOL DE 2017.

A la Canonja, essent les dinou hores i 30 minuts del dia 27 de juliol 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.
La Sra. Montserrat Tomàs Macías, s’incorpora a la sessió a les 19:33 hores, abans de la votació del
punt 3.3 del de l’ordre del dia i la Sra. Marina Clavero Lozano s’incorpora a les 19:37 hores, abans
de la votació del punt 4.1.
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
6 d’abril de 2017, que acompanyava a la convocatòria.
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 la província.

•

Núm. 109, de 7 de juny de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la delegació
específica per al casament del dia 27 de maig de 2017, de la aparella formada per la Sra. Laura
Serrano Chacón i el Sr. David Bleda Barrionuevo, a la regidora de la corporació senyora Lucia
López Cerdán.

•

Núm. 118, de 20 de juny de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de l’expedient núm. 3/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor.

•

Núm. 131, de 7 de juliol de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la delegació en el
primer tinent d’alcalde, Sr. Salvador Ferré Budesca, de les atribucions de l’Alcaldia a partir del
19 de juny de 2017 (inclòs) i fins l’alta mèdica de l’alcalde.

•

Núm. 132, de 10 de juliol de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació del
projecte de millora del clavegueram municipal des del camí Vell de Reus fins la connexió amb
la riera de la Boella, i incoació d’expedient d’expropiació.

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 juny i juliol 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
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.
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3.3.- Donar compte de les al·legacions presentades a l’expedient de revisió anticipada de
l’autorització ambiental de l’activitat d’unes instal·lacions per la valorització de residus no
perillosos, promoguda per l’empresa Griñó Ecològic, SA, al terme municipal de Constantí.
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 manifesta el següent:
“La CUP volem explicar que també hem presentat al·legacions contra la renovació de l’autorització
ambiental de l’empresa Griñó. Concretament hem al·legat el següent:
-

-

-

L’estudi de diagnosi d’olors proporcionat per Griñó no pot ser donat per correcte, ja que una
de les conclusions a les que arriba és que l’abast màxim de l’impacte per olors és de 1.000
metres respecte la instal·lació emissora.
Més enllà d’un estudi olfatomètric, al·leguem que l’empresa també hauria de proporcionar
un estudi d’immissions als focus receptors, a fi i efecte de determinar els components de
l’aire que respiren els veïns i veïnes afectats.
Les actes d’inspecció mostren com tots els mesuraments atmosfèrics s’han realitzat en horari diürn i mai en nocturn. Tenint en compte que la immensa majoria de queixes veïnals per
males olors tenen lloc a la nit, al·leguem que s’aportin dades d’inspecció atmosfèrica preses
en horari nocturn.
En la proposta de solució tecnològica per a minimitzar les males olors, mitjançant un procés
de nebulització y una micronització, l’empresa no aporta dades quantitatives d’aquesta minimització, ni percentualment ni pel que fa al radi d’afectació de les futures olors.
En l’expedient presentat s’esmenta que el representant de l’empresa afirma que no hi ha
hagut cap queixa ni episodi d’olors des de la data de la resolució. Això entenem que és fals,
ja que les queixes per males olors no són només dels últims dos anys, sinó que venen de fa
més temps i han estat denunciades per veïns i veïnes.
En la documentació presentada no es fa esment a l’impacte generat per Griñó, a l’entorn de
la seva instal·lació, pel que fa a la dispersió de les deixalles que acumulen i que degut al
vent surten fora de les seves instal·lacions.
I finalment, al·leguem que l’empresa no només informi a l’Ajuntament de Constantí i/o al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya quan hi hagi un episodi de males olors o qualsevol altra afectació ambiental, sinó que també ho faci a l’Ajuntament de la Canonja, ja que l’afectació ambiental no té res a veure amb els límits municipals
i els impactes sovint són patits pels veïns i veïnes de la Canonja.

Al marge del que hem presentat, estem d’acord amb les al·legacions que ha presentat l’Ajuntament
de la Canonja”.
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:
“Vist l’anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 28 d’abril de 2017,
referent a la informació pública sobre la sol·licitud de revisió anticipada de l’autorització ambiental
de l’activitat d’unes instal·lacions per la valorització de residus no perillosos, amb una capacitat
superior a 100.000 tones per any, promoguda per l’empresa Griño Ecològic SA, al terme municipal
de Constantí.
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Vist el decret de l’alcaldia de data 8 de juny de 2017, pel qual es resol assumir l’informe emès per
l’arquitecte municipal al respecte, que seguidament es transcriu:
“1.- En data 28/04/2017 s’ha rebut en aquest Ajuntament la tramesa de l’OGAU (Oficina de Gestió
Ambiental Unificada) de la Generalitat de Catalunya, en relació al procediment d’INFORMACIÓ
PÚBLICA, de l’expedient T2BRA150099, de revisió anticipada de la Autorització Ambiental de
l’empresa GRIÑÓ ECOLÒGIC SA. El període per formular al·legacions, si s’escau és de trenta dies.
2.- L’Ajuntament de la Canonja és coneixedor, des de l’any 2010 com a mínim, de l’existència de
diferents episodis de males olors, que afecten el municipi, les quals es concentren sobretot en horari
nocturn, i a primera hora del matí. L’Ajuntament ha efectuat un registre de queixes, les quals
regularment han estat enviades a l’OGAU, per tal que esbrinés el possible focus emissor de les
males olors.
3.- Tot i que la percepció de les olors correspon a un vector ambiental que podria tractar-se com una
percepció subjectiva, el gran nombre de queixes rebudes per l’Ajuntament, pel que fa a l’existència
d’aquests episodis, acaba fent palès, i per tant demostrable, que aquests episodis han existit; i que
a dia d’avui persisteixen, doncs qui subscriu, encara avui quan arriba cada matí al nucli urbà de la
Canonja, cap a les 8 del matí, pot sentir aquestes males olors.
4.- Pel que fa a la “caracterització” d’aquestes males olors, la majoria de persones que han mostrat
la seva queixa i que per tant han contribuït a evidenciar la seva existència, parlen d’olor de “brossa”
en genèric, o de conceptes assimilables a brossa en descomposició.
5.- Per tant caldrà cercar l’origen del focus emissor de les olors de brossa en alguna empresa/entitat
del entorn del nucli habitat de la Canonja, que pugui gestionar o tractar amb residus assimilables a
la “caracterització” odorífera de la brossa. Efectuada recerca sobre les empreses situades en un
radi entre 2 i 3 km del nucli urbà de la Canonja, trobem l’empresa GRIÑÓ, situada al terme municipal
de Constantí, la qual disposa d’una planta de tractament i triatge de residus urbans, entre d’altres.
6.- Tanmateix, efectuat un estudi sobre el règim de vents en aquesta zona del Camp de Tarragona,
resulta que el Servei Meteorològic de Catalunya estableix que els vents dominants són els que
provenen d’orientació Nord, i principalment entre les 0:00 hores i les 8:00 hores.
7.- D’acord amb l’anterior, sembla plausible explicar que el possible origen dels episodis d’olors tipus
“brossa en descomposició” que afecten al nucli urbà de la Canonja, es troba a la planta de
tractament de residus de l’empresa GRIÑÓ, situada al terme municipal de Constantí. Doncs els
vents predominants condueixen les partícules que provoquen les males olors en direcció a la
Canonja, i en l’horari nocturn, moment en el qual es concentren la major part de les queixes rebudes
i recollides.
8.- És per aquest motiu que l’Ajuntament de la Canonja ha sol·licitat a l’OGAU la documentació
existent en l’expedient T2BRA150099, per tal de procedir-ne al seu estudi i valoració. Aquesta
documentació consta de diferents projectes, estudis i informes. D’entre ells existeix un projecte
dedicat al vector olors, el qual es titula “Proposta d’Actuació per combatre la presència d’aus i les
queixes per olors a la Planta de Constantí de Griñó Ecològic SA – Projecte Tècnic”.
9.- L’esmentat projecte tècnic, encaminat a solucionar el problema de les males olors emeses per
la planta de triatge, presenta un Annex de “Diagnosi olfactomètrica de la planta de Constantí”,
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elaborat per l’empresa “STRENGTHS Bussiness Enginyeering”. L’esmentat estudi calibra o valora
l’impacte odorífer en base a un Percentil 98, amb una concentració superior a 3 u.o.E/m3. D’acord
amb aquest calibratge, el model informàtic desenvolupat assevera que el nucli de la Canonja no
queda afectat per l’episodi de les males olors.
10.- En base a aquest informe de l’empresa “STRENGTHS Bussiness Enginyeering”, amb el qual
l’empresa pretén demostrar que les olors, amb el llindar de 3 u.o.E/m3, no arriben a la Canonja,
l’empresa GRIÑO ECOLOGIC SA exposa que adoptarà una solució consistent en la instal·lació d’un
sistema de nebulització al voltant del perímetre no tancat de la nau de CSR.
11.- En primer lloc cal advertir que l’informe de l’empresa “STRENGTHS Bussiness Enginyeering”
és absolutament parcial, per les següents motivacions:
-

el mostreig de les intensitats d’olors només s’efectua un únic dia, fet que no pot donar com a
resultat una mostra àmplia i fidel de les diferents intensitats de les olors, que emanen dels
residus que la planta tracta. Cal recordar que la planta tracta residus sòlids urbans, de diferents
poblacions, que porten diferents percentatges de residus impropis, entre els quals
inevitablement s’hi poden trobar matèries orgàniques, encarregades de produir les males olors,
i per tant un informe basat en una única mostra és totalment insuficient i poc concloent.

-

l’informe es basa en un llindar d’olor admissible de 3 u.o.E/m3. Aquesta unitat de mesura
Europea ve definida en l’article 4 del Projecte de Llei contra la Contaminació Odorífera, el qual
no s’ha arribat a aprovar. Tanmateix, el Projecte de Llei estableix, en l’Annex 3, que el valor
d’immissió d’olor, per una planta de tractament de residus hauria de ser de 3 u.o.E/m3. No
obstant això, cal tenir en compte que aquesta normativa no és vigent, i que existeix un altre
precedent a Catalunya, més recent, de normativa urbanística aprovada i en vigor, en concret la
“Modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic Municipal d’Hostalets de
Pierola en l’àmbit de l’Ecoparc 4 i Dipòsit Controlat de Can Mata”, al qual estableix en el seu
Article 16, el que segueix:

D’acord amb això, l’informe parteix d’un valor d’immissió que li resulta molt favorable, per acabar
afirmant que les olors que provoca la planta no arriben al nucli urbà de la Canonja, fet que no es
correspon amb la realitat.
12.- D’acord amb l’anterior, les mesures tècniques que l’empresa GRIÑO ECOLOGIC pretén
implantar resultaran del tot insuficients, en tant que parteixen d’unes dades d’emissió d’olors que no
es corresponen amb la realitat i per tant les mesures no arribaran a pal·liar la realitat de les olors
emeses, en tant que d’una banda les mostres preses no són representatives, i en segon lloc, els
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llindars establerts són molt laxes en relació a la realitat normativa que es disposa com a exemple, i
en relació a la quantitat de queixes veïnals que sí demostren l’existència dels episodis de males
olors.
13.- Per tant com a AL·LEGACIÓ a presentar en l’expedient de revisió anticipada de l’autorització
ambiental, s’ha de sol·licitar a l’autoritat competent el que segueix:
-

en primer lloc, que es realitzin els estudis d’impacte odorífer adequats a la realitat i amb el rigor
científic que correspongui.

-

en segon lloc, que s’ampliï el llindar de la qualitat de l’aire, com a referent, a 1 u.o.E/m3.

-

en tercer lloc, que s’implantin mesures més restrictives pel que fa al control de les emissions,
com per exemple tancar completament la planta en una atmosfera de sub-pressió, i amb un únic
focus emissor, amb els filtres necessaris, i amb la possibilitat de control i de presa de medicions,
per poder efectuar els controls periòdics adequats.

14.- Com a conclusió advertir que la jurisprudència, quan existeixen problemes d’afecció per olors,
com és el cas que ens ocupa, prioritza el dret fonamental a la intimitat personal i familiar, i a la
inviolabilitat del domicili, enfront dels drets de les industries.”
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats de la resolució de l'alcaldia de la data indicada a la part expositiva, relativa a la
presentació d’al·legacions en el tràmit informació pública sobre la sol·licitud de revisió anticipada de
l’autorització ambiental de l’activitat d’unes instal·lacions per la valorització de residus no perillosos,
amb una capacitat superior a 100.000 tones per any, promoguda per l’empresa Griño Ecològic SA,
al terme municipal de Constantí”.
3.4.- Donar compte de la resolució de l'alcaldia, de data 12 de juny de 2017, per la qual es
deleguen les atribucions de l'alcaldia en el primer tinent d'alcalde, a partir del 19 de juny de
2017, i fins l’alta mèdica de l’alcalde. 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:
“Vist el que disposa l'article 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals pel que fa a la substitució de l'Alcalde per part dels regidors en la totalitat de les
seves funcions i per ordre al seu nomenament en els casos d'absència, malaltia o impediment que
impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions.
Vist que, per resolució d'aquesta alcaldia de data 12 de juny de 2017, es va delegar en el primer
tinent d'alcalde, Sr. Salvador Ferré Budesca, les atribucions de l'Alcaldia a partir del 19 de juny de
2017 (inclòs) i fins l’alta mèdica de l’alcalde.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats, i ratificar, la resolució de l'alcaldia de data 12 de juny de 2017, en els termes
que s'indiquen a la part expositiva del present acord”.
3.5.- Proposta de nomenament dels membres de la comissió de delimitació de termes amb el
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municipi de Vila-seca. 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:
“Vista la resolució de la Direcció General d’Administració Local, de data 16 de maig de 2017, per la
qual s’inicia l’expedient de delimitació del municipi de la Canonja amb el de Vila-seca.
Atès que segons disposa l'article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de
les mancomunitats de Catalunya, l'Ajuntament haurà de nomenar, per acord plenari, en el termini
de dos mesos a comptar de la data de recepció de la comunicació, una comissió constituïda per
l'alcalde, dos regidors, el secretari de l'ajuntament i un tècnic. Així mateix, s'haurà de comunicar
l’acord al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Nomenar la comissió de delimitació de l'Ajuntament de la Canonja, formada per les
següents persones:
–
–
–
–
–

El Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
El Sr. Salvador Ferré Budesca, regidor.
El Sr. Francisco Domínguez Sánchez, regidor.
El Sr. Josep Maria Sabaté Vidal, secretari de la corporació.
El Sr. Miquel Orellana Gavaldà, arquitecte municipal.

Segon.- Delegar en l’alcaldia el nomenament dels substituts de la comissió de delimitació, en cas
d’impossibilitat d’assistència de qualsevol dels seus membres.
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Governació Administracions Públiques i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta de modificació de crèdits número 5 del pressupost municipal vigent. 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 de l’Alcaldia, 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. 5/2017 de modificació de crèdits en el vigent
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pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Proposta de
consignació

Aplicació
pressupostària

Denominació

01.231.62210

Construcció equipament d’usos polivalents a la Rbla.15
d’abril

1.400.000,00 €
1.400.000,00 €

TOTAL
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.132.12005
01.132.12006
01.132.12100
01.132.12101
01.151.12000
01.151.12001
01.151.12004
01.151.12006
01.151.12100
01.151.12101
01.151.13000
01.231.13000
01.323.13000
01.326.13000
01.330.13000
01.342.13000
01.912.11000
01.912.11001

Denominació
Retribucions Bàsiques
funcionaris grup AP
Triennis
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques
funcionaris grup A1
Retribucions bàsiques
funcionaris grup A2
Retribucions bàsiques
funcionaris grup C2
triennis
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
eventual
Retribucions complementàries
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Consignació
abans de la
modificació

Proposta
d’increment

70.000,00 €

698,04 €

70.698,04 €

4.000,00 €

36,68 €

4.036,68 €

40.000,00 €

395,64 €

40.395,64 €

98.000,00 €

976,58 €

98.976,58 €

16.000,00 €

148,36 €

16.148,36 €

26.000,00 €

236,66 €

26.236,66 €

8.500,00 €

84,72 €

8.584,72 €

4.000,00 €

36,82 €

4.036,82 €

25.500,00 €

250,58 €

25.750,58 €

51.500,00 €

495,08 €

51.995,08 €

278.100,00€

1.187,66 €

279.287,66 €

113.000,00 €

822,67 €

113.822,67 €

25.000,00 €

235,51 €

25.235,51 €

35.500,00 €

300,94 €

35.800,94 €

70.000,00 €

687,88 €

70.687,88 €

20.000,00 €

202,31 €

20.202,31 €

8.000,00 €

76,97 €

8.076,97 €

8.500,00 €

81,51 €

8.581,51 €

Consignació
definitiva

01,920,12000
01,120,12003
01.920.12006
01,920,12100
01.920.12101
01,920,13000
01.9290.13000
01.934.12000
01.934.13003
01.934.12006
01.934.12100
01.934.12101
01.934.13000
01.1532.61114
01.323.21200
01.323.63200

personal eventual
Retribucions bàsiques
funcionaris grup A1
Retribucions bàsiques
funcionaris grup C1.
Triennis
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques
funcionaris grup A1
Retribucions bàsiques
funcionaris grup C1.
Triennis
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Obres reposició i millora via
pública i camins.
Conservació i manteniment
edificis educacionals
Proj. reformes edificis
educacionals
TOTAL

32.000,00 €

192,87 €

32.192,87 €

10.500,00 €

99,94 €

10.599,94 €

4.200,00 €

39,14 €

4.239,14 €

32.000,00 €

214,69 €

32.214,69 €

62.000,00 €

493,53 €

62.493,53 €

127.000,00 €

1.106,13 €

128.106,13 €

43.500,00 €

432,72 €

43.932,72 €

32.000,00 €

44,51 €

32.044,51 €

11.000,00 €

99,94 €

11.099,94 €

750,00 €

7,40 €

757,40 €

29.800,00 €

91,17 €

29.891,17 €

37.600,00 €

228,23 €

37.828,23 €

53.000,00 €

583,72 €

53.583,72 €

45.000,00 €

6.000,00€

51.000,00 €

35.000,00€

30.000,00€

65.000,00 €

30.000,00€

5.000,00 €

35.000,00€

1.486.950,00€

51.588,60 €

1.538.538,60€

RESUM:
1.400.000,00 €
51.588,60 €
1.451.588,60 €

HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL
FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Transferències de crèdit
Aplicació
pressupostària
01.9291.50000

Denominació

Fons de
contingència
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Consignació
abans de la
modificació
67.000,00 €

Proposta de
baixa
10.588,60 €

Consignació
definitiva
56.411,40€

01.920.60907

Adquis. finca al
Sector Nord

TOTAL

320.000,00€

41.000,00€

265.000,00€

387.000,00 €

51.588,60 €

321.411,40 €

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: 1.534.433,63 €
Aplicació
pressupostàri
87000 a

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
1.400.000,00 €

RTDG disponible pendent després de la modificació: 134.433,63 €
RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Total

1.400.000,00 €
51.588,60 €
1.451.588,60 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2017.
Tercer.- Modificar les bases d'execució del pressupost a la disposició addicional tercera que
correspon a la relació d’aportacions i subvencions a entitats, amb el següent detall:

ENTITAT

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
MODIFICACIÓ

Marató TV3

01.231.48904

600,00 €

La Muntanyeta

01.231.48904

200,00 €

Quart- 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.
Cinquè - 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.- Proposta d’aprovació del compte general de l’exercici 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:
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“Vist el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2016, 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.
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 2016, 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 d’acord relativa a l’ajornament del retorn del saldo que l’Ajuntament de la
Canonja manté a l’extinta secció de crèdit d’Agrícola de la Canonja, S.C.C.L.
Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula la Sra. Encarnación Quílez
Valdelvira, portaveu del grup municipal del Partit Popular, que diu:
"Bien, lo fundamental de los acuerdos de compra, de los aplazamientos, de los cambios en las
prelaciones de crédito (primero las familias, luego el Ayuntamiento) y del plan de viabilidad, es que
todos los pasos cuenten con la ratificación de los informes legales preceptivos. Tal y como me ha
explicado Daniel Sánchez, los informes legales previos son favorables, incluido el de nuestro interventor. Por otro lado, el riesgo de la operación siempre existirá, eso es así. El riesgo seguro al 100%
no existe, por eso se denomina "riesgo" ¿Se cumplirán todas las previsiones del Ayuntamiento?, no
lo sabremos a ciencia cierta hasta que lo veamos. Ahora bien, no es lo mismo aceptar una operación
financiera a 15 años con el informe del interventor, que sin el mismo.
Por otra parte, queremos que conste que no ha existido un traspase activo de información por parte
de su Gobierno, Alcalde, ni transparente, ni claro, ni nada, respecto al proceso. Yo misma he acudido a los servicios administrativos de la casa para poder estar al corriente. (Hago un inciso para
agradecer a Daniel Sánchez, funcionario de este Ayuntamiento, su dedicación y esfuerzo por ponernos al día y contestar a todas nuestras preguntas desde que se decidió incluir este punto en el
orden del día de esta sesión plenaria).
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Señor Alcalde, votamos a favor de este punto como lo hicimos en su día para el acuerdo inicial,
pero nos hubiera gustado felicitarle al 100% por todo el proceso realizado, pero me veo en la obligación de volver a recordarle que no nos han venido informando como se le pidió y por supuesto,
han vetado la posibilidad de realizar aportaciones, pues quienes estamos en la oposición también
representamos a los canonginos/as, y mantenemos fielmente nuestro compromiso de velar por los
intereses de todos los ciudadanos de La Canonja".
Seguidament, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular, el qual manifesta el següent:
“En aquest punt la CUP ens abstindrem. Per una banda, denunciem que no s’ha buscat el consens
i el treball conjunt que se’ns havia demanat. Veiem els acords poc clars, no tant pel que fa al paper
de l’Ajuntament, sinó per la part que pertoca a la Cooperativa. No ens creiem la Junta de la
Cooperativa, no hi confiem. Creiem que les garanties personals que aporten pel retorn dels estalvis
de l’Ajuntament, també ho haurien de fer pel retorn dels estalvis de tots els impositors.
Creiem que la Cooperativa està actuant de forma unilateral, ja que bona part dels acords que se’ns
presenten avui no han estat acordats per l’assemblea de l’entitat.
És per tot això i per a garantir la unitat política, que demanem a l’alcalde que creï una comissió de
seguiment entre l’Ajuntament, els partits del consistori i la Cooperativa, fins que els impositors hagin
recuperat el 80% dels estalvis”.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Salvador Ferré Budesca, portaveu del grup municipal del Partit
Socialista de Catalunya, que diu:
“Com ja vam dir en el ple anterior, com a grup socialista i també com a membres del govern
municipal, consideràvem que l’ajuntament no es podia quedar al marge i contemplar aquesta greu
situació com a mers espectadors, havíem d’assumir el compromís de fer tot allò que fos possible,
dins de les competències municipals i els recursos econòmics de la corporació, a fi i efecte de donar
una solució útil i real als afectats per la fallida.
Hem dit per activa i per passiva que no podíem deixar a la cuneta a més de quatre-cents impositors
del poble, la majoria d’ells famílies treballadores o persones grans que van dipositar els seus estalvis
en a la secció de crèdit de la Cooperativa. No podíem deixar sense resposta a aquests centenars
de veïns del poble que no tenen cap culpa en la situació originada.
Ja ho vam dir que fer el contrari seria no només una injustícia sinó un perjudici evident pel conjunt
de la Canonja ja que afectaria negativament la cohesió social i deixaria moltes famílies en una
situació d’angoixa i incertesa davant del futur.
El nostre objectiu era aconseguir una solució viable que permetés a les famílies afectades la
recuperació dels seus estalvis. Tot això, també, tenint en compte que l’ajuntament és un dels clients
afectats amb una important suma de diners.
Aquesta solució s’ha hagut de treballar tenint en compte diferents condicionants, l’ajuntament era
l’únic comprador que podia oferir un preu just pels dos immobles de la Cooperativa, sense especular
i al mateix temps ajustant-se als preus de mercat actual. Però fent efectiva la compravenda no n’hi
haurà prou per poder tornar els estalvis als dipositaris, aleshores s’ha hagut de plantejar una segona
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

actuació, que l’ajuntament ajorni el cobrament de seu dipòsit permetent, d’aquesta manera, que
l’entitat disposi de major liquiditat per aconseguir un percentatge de devolució més elevat a la resta
d’impositors, però al mateix temps exigint garanties per assegurar aquest cobrament ajornat. Tot
aquest procés no ha estat senzill, ha estat producte de moltes reunions, consultes i negociacions
per finalment arribar a la solució.
I atès que l’ajuntament ha estat qui facilita la solució també adoptem el compromís de fiscalitzar tot
el procés per garantir que el reintegrament dels dipòsits es faci amb equitat per a tothom.
Continuem dient que l’Ajuntament no fa cap mal ús dels diners públics, ni salvem ni rescatem cap
entitat privada. Al contrari, aquesta solució, a part de permetre la devolució dels estalvis i la
recuperació a més llarg termini del dipòsit de l’ajuntament, permetrà al poble tenir la titularitat pública
d’equipaments i actius patrimonials que seran utilitzats per bastir i donar nous serveis a la ciutadania.
També lamentem que la resta d’administracions, en especial a la Generalitat, no s’hagin implicat
també en la solució d’un problema real que ha afectat centenars de famílies humils, davant de casos
com aquests s’ha d’actuar amb intel·ligència i sensibilitat social, el Govern no pot evadir la seva part
de responsabilitat, no pot ser que tota la responsabilitat i el pes de la solució del problema hagi
recaigut només en l’ajuntament.
Finalment lamentem que no hi hagi hagut unitat i consens de totes les forces polítiques amb
representació a l’ajuntament, és molt fàcil situar-se entre mig d’uns quants manifestants o parlar per
cafeteries o cantonades, però després les decisions que compten es prenen en aquest plenari, i és
llavors quan s’ha de tenir valentia i el compromís, aquí no val posar-se de costat”.
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, amb els vots favorables dels membres del grups municipals del Partit dels
Socialistes de Catalunya (10), del Partit Demòcrata PDCAT-CIU (1) i del Partit Popular (1), i
l’abstenció del membre de la Candidatura d’Unitat Popular (1), acorda el següent:
“Vista la instància presentada en data 20 de juliol de 2017 pel Sr. Josep Maria Veciana Rión, en
representació d’Agrícola de la Canonja, S.C.C.L. (abans denominada com a “Agrícola i secció de
crèdit de la Canonja, SCCL i abans també com a “Agrícola i Caixa Agrària de la Canonja, SCCL),
amb C.I.F.: F-43011642, actuant en la seva representació i als efectes d’executar els acords
adoptats a l’assemblea general extraordinària de l’entitat, celebrada en data 7 d’abril de 2017, en la
qual exposa que a la citada assemblea es van acordar diverses operacions per fer front al retorn
dels saldos creditors dels socis de l’entitat.
Atès que segons consta als acords esmentats, que s’adjunten a la present sol·licitud mitjançant
certificació emesa pel secretari de l’entitat, s’ha aprovat la liquidació i baixa registral de la secció de
crèdit de la cooperativa, degut a la situació econòmica de l’entitat i a en especial, a la manca de
liquiditat de la secció de crèdit. Així mateix, s’ha aprovat l’alienació dels immobles de la seva
titularitat mitjançant venda a l’Ajuntament de la Canonja per un import aproximat d’1.250.000 €, el
traspàs dels saldos creditors de la secció de crèdit a una entitat de crèdit, per un import aproximat
d’1.100.000 € i la venda de la maquinària propietat de la cooperativa a Unió Corporació alimentària,
SCCL, per un import de 250.000 €. Les operacions proposades, es manifesta que dotarien a l’entitat
de liquiditat per fer front al retorn als socis del 80% dels fons en dipòsit, restant pendent un 20% que
es traspassarà com un crèdit de la cooperativa en favor dels socis. El retorn d’aquestes quantitats
s’efectuarà a mesura que els recursos de la cooperativa ho permetin, segons el pla de viabilitat
econòmica que s’ha redactat a l’efecte, signat pels membres de la Junta Rectora de l’entitat i que
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també s’adjunta a la sol·licitud.
Atès que el sol·licitant manifesta que l’assemblea de l’entitat va acordar que l’Ajuntament de la
Canonja supervisi les operacions de retorn dels fons als socis.
Atès que l’Ajuntament de la Canonja manté un saldo a l’extinta secció de crèdit de l’entitat, amb un
import que ascendeix a 569.749,70 €.
Atès que, segons es manifesta a la instància, per tal de fer possible les anteriors operacions de
retorn als impositors, a curt termini, en la forma abans especificada, és necessari que l’Ajuntament
accepti un ajornament del retorn d’una part del saldo que manté a l’extinta secció de crèdit de l’entitat,
que li seria abonat d’acord amb el pla de viabilitat econòmica, subscrit per la Junta Rectora de
l’entitat, import al que s’hauran de sumar els interessos corresponents, per aplicació de l’euribor
vigent en cada anualitat, sempre que aquest sigui positiu, aplicat sobre les quantitats que es vagin
retornant. El detall de les operacions seria el següent:
-

Un import de 169.749,70 € de disposició immediata per part de l’Ajuntament.
Un import de 100.000 €, amb data límit de pagament el 31 de desembre de 2017.
Un import de 300.000 €, a retornar segons els percentatges que figuren al pla de viabilitat
econòmica confegit per l’entitat.

Atès que per tal de garantir el cobrament del saldo inicialment ajornat, per import de 400.000 €, el
sol·licitant manifesta que es formalitzarà aval personal mancomunat signat pels membres de la
Junta Rectora, Srs. Josep Maria Veciana Rión, Pau Jansà Olivé, Pau Olivé Jansà, Josep Llauradó
López, Josep Vives Jané, Josep Brosa Cerdà i Sr. Josep Maria Marca Llombart, amb els següents
imports garantits:
JOSEP MARIA VECIANA RIÓN

160.000 €

PAU JANSÀ OLIVÉ

40.000 €

PAU OLIVÉ JANSÀ

40.000 €

JOSEP LLAURADÓ LÓPEZ

40.000 €

JOSEP VIVES JANÉ

40.000 €

JOSEP BROSA CERDÀ

40.000 €

JOSEP MARIA MARCA LLOMBART

40.000 €

En relació a la part avalada pel Sr. Josep Maria Veciana Rión, i en reforç de la garantia personal
atorgada, es constituirà hipoteca en favor de l’Ajuntament de la Canonja sobre una tercera part de
la següent finca, de la qual és copropietari:
Finca número 13487, inscrita al registre de la propietat número 3 de Tarragona, Secció 2ª, Tom 1798,
llibre 171, foli 78 alta 2, amb la següent DESCRIPCIÓ: “Rústica. Pieza de Tierra, sita en termino de
Tarragona, Partida Miralbó, hoy la Canonja, Sector Norte, hoy Calle Bellavista, número ventisiete,
parte Rústica y parte Urbana. De cabida después de varias segregaciones efectuades seis mil
sesenta y nueve metros cincuenta y siete decímetros cuadrados. Linda: al Este, Sebastián Busquets;
Sur, Jose María Bertrán; Oeste, en parte José Canadell y en parte con finca segregada destinada a
vial; y al Norte, el mismo Canadell y el Camino de la Gavarra. Tiene la referencia catastral número
7243979CF4574F0001UI”.
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Atès que, així mateix, l’entitat ha demanat la utilització privativa d’una part de la nau de la
cooperativa, que l’Ajuntament ha d’adquirir mitjançant compravenda, durant dos mesos a l’any
corresponents als exercicis 2017 i 2018, a canvi d’una compensació en favor de l’Ajuntament de
1.000 € anuals.
Atès que per tot l’exposat, sol·licita l’ajornament del retorn d’un import de 400.000 € en relació al
saldo que manté l’Ajuntament de la Canonja a l’entitat, amb els condicionants que s’han dit, la
designació de responsable municipal per supervisar les operacions de retorn de les imposicions i
l’ús privatiu dels espais abans especificats als efectes de continuar amb l’activitat.
Atès que l’alcaldia proposa l’acceptació de la sol·licitud, per motius d’interès públic, als efectes de
garantir l’adequat retorn dels saldos creditors als dipositants de l’extinta secció de crèdit, en tant que
afecta a una part important dels veïns del municipi i al mateix temps al retorn del dipòsit municipal.
Vistos els informes emesos per l’arquitecte municipal, relatius a la valoració de la sol·licitud
d’utilització privativa de la finca abans esmentada i a la valoració de la finca que s’ofereix com a
garantia hipotecària en relació al cobrament del saldo ajornat, els quals consten l’expedient.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, que diu:
“1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: Expedient relatiu a l’aprovació del pla de retorn del saldo que l’Ajuntament de la Canonja
manté a l’antiga “Secció de Crèdit” d’Agrícola la Canonja, SCCL.
2. ANTECEDENTS
Primer.- La cooperativa “Agrícola de la Canonja SCCL”, en la seva Assemblea extraordinària del dia
7 d’abril de 2017 va adoptar, entre d’altres acords, la liquidació i baixa registral de la secció de crèdit
de la Cooperativa, motivada en la situació econòmica de l’entitat, amb un líquid de 243.473,84 Euros
i un passiu de 2.924.837,61 Euros. Així mateix, existeix un deute tributari amb l’AEAT per import
aproximat de 500.000,00 Euros i els corresponents interessos, garantit per hipoteca unilateral sobre
la finca de la nau de la Cooperativa.
Segon.- Per fer front al passiu de la seva Secció de Crèdit, la Cooperativa va aprovar l’alienació del
seu patrimoni (un total de dos immobles i la maquinària, estimats en 1.250.000,00 Euros i 250.000
Euros respectivament) i el traspàs dels fons de la secció de crèdit a entitats bancàries (estimats en
1.100.000,00 Euros).
Tercer.- Realitzades aquestes operacions, es procediria a una primera devolució d’imposicions (amb
la venda del patrimoni) i a una segona devolució (amb el traspàs dels préstecs), i d’acord amb les
previsions de la mateixa Cooperativa, caldria fer front encara a la devolució d’uns 803.169,25 €.
Quart.- El retorn d’aquesta darrera quantitat -o la que resulti de l’efectivitat de les operacions abans
descrites- a favor del impositors entre els que es troba l’Ajuntament de la Canonja, queda reflexat
en un Pla de Viabilitat confeccionat i tramès per la Junta Rectora. En data 20 de juliol de 2017, la
Cooperativa ha presentat un pla de viabilitat i de retorn de les imposicions, i demana la seva
aprovació, juntament amb les altres mesures que s’hi exposen.
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Cinquè.- De conformitat amb aquest Pla de Viabilitat, es preveu retornar a l’Ajuntament de la
Canonja un import de 169.749,70 Euros en el moment de la venda del patrimoni (edifici d’oficines
de la Cooperativa, nau de la Cooperativa, maquinària). L’import pendent de devolució a l’Ajuntament
ascendiria a 400.000,00 Euros.
Sisè.- S’ofereix garantia personal per part dels membres de la Junta Rectora per respondre de la
devolució dels 400.00,00 Euros que corresponen a l’Ajuntament de la Canonja. Aquesta garantia es
complementa, en el cas del President de la Junta Rectora, amb una garantia real sobre la finca
registral 13.847 de la secció 2ª del RP núm. 3 de Tarragona.
Setè.- De conformitat amb aquest Pla de Viabilitat, es preveu retornar a l’Ajuntament de la Canonja
un import de 100.000,00 Euros més en el moment del traspàs dels préstecs. L’import pendent de
devolució a l’Ajuntament ascendiria a 300.000,00 Euros.
Vuitè.- De conformitat amb aquest Pla de Viabilitat, la resta dels imports pendents de devolució es
retornarien als impositors i a l’Ajuntament de la Canonja en un període estimat de 15 anys. Dels
imports a retornar cada any, el 2018 la resta d’impositors rebrien el 90% i l’Ajuntament de la Canonja
percebria el 10% i aquest darrer percentatge s’incrementaria cada any fins a la liquidació del deute
amb totes les parts.
Les quantitats degudes a l’Ajuntament objecte d’aquest fraccionament i ajornament generaran un
interès equivalent a l’Euribor a un any, sempre i quan sigui superior a zero.
Novè.- Així mateix es sol·licita per part de la Cooperativa fer ús d’una porció de l’actual nau de la
Cooperativa, en el cas que sigui adquirida per l’Ajuntament, durant dos mesos a l’any per a realitzarhi les tasques d’entrega i enviament del producte, amb una compensació econòmica de 1.000,00
Euros anuals.
Desè.- Finalment es sol·licita per part de la Cooperativa la designació d’un responsable municipal
per la supervisió del retorn dels saldos als impositors.
3. FONAMENTS DE DRET
Els articles 57.2 i 58 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, pel que fa referència a l’ús privatiu del domini públic per
part de la Cooperativa (porció de la nau on desenvoluparan les tasques d’entrega i enviament del
producte).
La disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel que fa referència a la
competència.
Cal tenir en compte que no es tracta de la percepció de drets de naturalesa pública, sinó que provenen d’un contracte de dipòsit bancari, privat, no trobant-se aquesta Administració en ús de les
seves facultats desorbitants que li son pròpies quan actua des de l’esfera jurídic – pública, i per tant,
no pot recórrer a les facultats que li confereixen els articles 12 (constrenyiment), 13 (aplaçament i
fraccionament), 14 (compensació de deutes), 15 (prescripció), 16 (drets d’escassa quantia) i 17
(interessos de demora) de la Llei General Pressupostària i equivalents de la Llei General Tributària
i la Llei d’Hisendes Locals.
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Trobem, això si, a l’article 19 de la Llei 47/2003, General Pressupostària, la referència als drets de
naturalesa privada de la Hisenda pública (es refereix a l’Estatal, però a manca de regulació
específica per a l’Administració Local es considera d’aplicació), i s’estableix que l’efectivitat dels
drets de naturalesa privada de la Hisenda pública es durà a terme amb subjecció a les normes i
procediments del dret privat.
El mateix article preveu la possibilitat d’aplaçar o fraccionar les quantitats que es deuen a la Hisenda
pública, en virtut d’una relació jurídic privada, en els casos i amb les condicions que estableixi el
Ministeri d’Hisenda per a l’Administració General de l’Estat (en el cas plantejat, correspondrà al Ple
l’aprovació de les condicions, no per raó de l’import però si per la durada del pla de viabilitat i retorn).
4. CONCLUSIONS
PRIMER.- S’informa favorablement sobre l’acceptació de garantia personal per part dels membres
de la Junta Rectora per respondre de la devolució dels 400.00,00 Euros que corresponen a
l’Ajuntament de la Canonja, i que aquesta garantia es complementi, en el cas del President de la
Junta Rectora, amb una garantia real sobre la finca registral 13.847 de la secció 2ª del RP núm. 3
de Tarragona.
SEGON.- S’informa favorablement sobre la possibilitat d’aprovar, per part del Ple de l’Ajuntament,
l’aplaçament i fraccionament de les quantitats degudes a la Corporació per part de l’extinta Secció
de Crèdit de l’”Agrícola la Canonja SCCL”, reflexades en el Pla de Viabilitat confeccionat i tramès
per la Cooperativa.
TERCER.- S’informa que resulta possible, a la vista dels articles 57.2 i 58 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, autoritzar l’ús privatiu del domini públic per part de la Cooperativa (porció de la nau on
desenvoluparan les tasques d’entrega i enviament del producte) subjectant-se a les condicions
d’aquesta norma.
QUART.- S’informa, pel que fa referència a la designació d’un responsable municipal per la
supervisió del retorn dels saldos als impositors, que no es tracta d’una funció pròpiament atribuïda
als funcionaris públics municipals. Sense perjudici d’aquesta puntualització, aquesta Intervenció
procedirà a comprovar la correcta aplicació dels percentatges de devolució segons els saldos
certificats per l’Entitat i en aplicació del Pla de Viabilitat, per ordre de la Corporació”.
Considerant el que disposen els articles 57.2 i 58 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
Considerant el que determina la Disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
Considerant el que disposa l’article 19 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’ajornament i fraccionament del retorn del saldo que l’Ajuntament de
la Canonja manté a l’extinta secció de crèdit d’Agrícola de la Canonja, S.C.C.L., per un import de
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569.749,70 €, que li serà abonat com seguidament es dirà:
-

Un import de 169.749,70 € de disposició immediata per part de l’Ajuntament.
Un import de 100.000 €, amb data límit de pagament el 31 de desembre de 2017.
Un import de 300.000 €, a retornar segons els percentatges, dates i imports estimats que
figuren al pla de viabilitat econòmica confegit per l’entitat, el qual figura a l’expedient en tràmit,
que són:
DATA
VENCIMENTS
ANUALS
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
31/12/2026
31/12/2027
31/12/2028
31/12/2029
31/12/2030
31/12/2031
31/12/2032

MITJA KG
ANUALS

0,12 €/KG
ANY

450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00

54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
54.000,00
810.000,00

IMPOSITORS
503.169,25
48.600,00
46.440,00
44.280,00
42.120,00
39.960,00
37.800,00
35.640,00
33.480,00
31.320,00
29.160,00
27.000,00
24.840,00
22.680,00
20.520,00
19.329,25
503.169,25

PENDENT
IMPOSITORS
503.169,25
454.569,25
408.129,25
363.849,25
321.729,25
281.769,25
243.969,25
208.329,25
174.849,25
143.529,25
114.369,25
87.369,25
62.529,25
39.849,25
19.329,25
-

AJUNTAMENT
300.000,00
5.400,00
7.560,00
9.720,00
11.880,00
14.040,00
16.200,00
18.360,00
20.520,00
22.680,00
24.840,00
27.000,00
29.160,00
31.320,00
33.480,00
27.840,00
300.000,00

PENDENT
AJUNTAMENT
300.000,00
294.600,00
287.040,00
277.320,00
265.440,00
251.400,00
235.200,00
216.840,00
196.320,00
173.640,00
148.800,00
121.800,00
92.640,00
61.320,00
27.840,00
-

PENDENT
TOTAL
803.169,25
749.169,25
695.169,25
641.169,25
587.169,25
533.169,25
479.169,25
425.169,25
371.169,25
317.169,25
263.169,25
209.169,25
155.169,25
101.169,25
47.169,25
-

Als imports ajornats se li aplicaran els interessos corresponents, segons l’euribor vigent en cada
anualitat, sempre que aquest sigui positiu.
Segon.- Formalitzar en escriptura pública el present acord d’ajornament i fraccionament de
l’esmentat deute.
Tercer.- Ordenar a la intervenció municipal la comprovació de la correcta aplicació dels percentatges
de devolució als impositors de l’extinta secció de crèdit, de conformitat amb els saldos certificats per
l’entitat, i en aplicació del pla de viabilitat econòmica que ha proposat.
Quart.- Donar la conformitat a la utilització privativa de la nau segons sol·licitud de l’entitat, amb el
benentès que l’autorització caldrà que es formalitzi mitjançant resolució de l’alcaldia”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ.6.1.- Proposta d'aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a
l'adquisició de llibres i material escolar, de premis pels millors expedients acadèmics de
segon de batxillerat i per estudis universitaris.
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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 manifesta el següent:
“En aquest punt hi votarem en contra, tal i com ja hem fet en altres ocasions. El motiu és que aquests
ajuts no incorporen criteris socials, sinó que són subvencions per a tothom, li facin falta o no. Tot i
que ja hi ha uns ajuts d’urgència social per a cobrir casos particulars, no compartim la política d’ajuts
per a tothom”.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidora d’ensenyament en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots favorables dels membres del grups municipals del Partit
dels Socialistes de Catalunya (10), del Partit Demòcrata PDCAT-CIU (1) i del Partit Popular (1), i el
vot contrari del membre de la Candidatura d’Unitat Popular (1), acorda el següent:
“Vist que és desig d'aquest Ajuntament crear una línia de subvencions per la despesa 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; concedir premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb
millor puntuació en l'expedient acadèmic i concedir ajuts per estudis universitaris, curs 2017-2018.
Vist que per tal d'establir l'import de les subvencions i premis i la forma d'accedir als mateixos, 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 corresponents, les quals
figuren a l'expedient de tràmit, havent-se pogut examinar pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació 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 tràmit.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de 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; de la concessió de premis per a
estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic i de la concessió d’ajuts
per estudis universitaris, curs 2017-2018, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació. 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
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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”.
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 de la municipalitat, any 2017. 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:
“Vista la justificació de despeses corresponents a la festa de la municipalitat 2017, amb expressió
de l’ import que seguidament es detalla:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Festa de la municipalitat 2017 (Exp.
316/17)

20/06/17

6.977,28 €

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 la resolució de l'alcaldia de la data indicada a la part expositiva, relativa a
l'aprovació de despeses de la festa de la municipalitat 2017”.
8.2.- 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 l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia,
el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“En data 25 de novembre de 2016 es va publicar al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm.
225, l'aprovació definitiva de les bases reguladores de la convocatòria 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 R1, R2 i R4a, pel
període 1 de gener a 31 de desembre de 2017.
És voluntat d'aquest Ajuntament continuar amb aquesta línia d'ajuts durant l’exercici 2018.
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
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subvencionar el 50% del cost de redacció dels projectes d'activitats, per un període que comprèn
des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2018.
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 reguladores de la convocatòria 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 R1, R2 i R4a, pel
període 1 de gener a 31 de desembre de 2018, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la 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.9.1.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per
despeses bàsiques de la llar, exercici 2017. 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:
“Vist que l'any 2011, aquest Ajuntament va crear una línia d'ajuts per a persones jubilades o
pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar.
Aquesta línia d'ajuts es va mantenir també durant els exercicis 2012 a 2016, i és desig d'aquesta
Corporació que es continuïn mantenint pel present exercici 2017.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts, el sostre màxim, forma d'accedir als ajuts, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’han confeccionat les corresponents bases,
les quals figuren a l'expedient de tràmit, havent-se pogut examinar pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació 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 tràmit.
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En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions per a persones
jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques
de la llar, exercici 2017, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació. 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”.
9.2.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts d'urgència,
exercici 2018. 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:
“Atès que és voluntat de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania, regular la concessió d’ajuts
d’urgència, per a l’exercici 2018, per atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques
de subsistència a persones que no disposen de recursos suficients, entenent-se com a situacions
de necessitat bàsica les produïdes per un fet puntual, extraordinari i no previst que requereix d’una
intervenció immediata dels serveis socials bàsics.
Atès que els ajuts tenen per finalitat l’atenció de les situacions abans especificades i s'adrecen a
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en
condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts, i per l’atenció de situacions d’exclusió social,
preferentment aquelles que pateixen menors en situació risc.
Atès que les prestacions d’urgència social tenen el seu propi regim jurídic, establert en l’article 30
de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, en la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis socials i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
en la normativa aplicable als ens locals.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts, el sostre màxim, forma d'accedir als ajuts, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’han confeccionat les corresponents bases,
les quals figuren a l'expedient de tràmit, havent-se pogut examinar pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació 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 tràmit.
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En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d'ajuts d'urgència social, per a
l’exercici 2018, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació. 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”.
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Proposta de designació de les festes locals per a l’any 2018. 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:

“Vist que s' ha iniciat per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya, la preparació de l'Ordre reguladora de les festes locals a Catalunya per a l'any 2018.
Atès que aquest Ajuntament considera que les festes locals pel proper any 2018, s'han de celebrar
els dies 20 de gener i 14 d'agost.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Designar com a festes locals de la Canonja pel proper any 2018, els dies 20 de gener i 14
d'agost.
Segon.- Traslladar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i per tal que tingui els efectes corresponents”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES..........................................
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Seguidament, es formula proposició de l'alcaldia, que no va ser inclosa a l'ordre del dia. Per
unanimitat dels assistents s'aprova el seu debat.
A la vista de la proposta de l'alcaldia, el ple aprova, per unanimitat, l’acord que seguidament es
transcriu:
FOD 1.- Donar suport a la candidatura del pintor i escultor, Sr. Fèlix Lozano Sánchez, als
premis Tarragonès de creació Lucius Anneus Florus 2017.
“El Consell Comarcal del Tarragonès, anualment, atorga els premis Tarragonès de creació Lucius
Anneus Florus, que té com a objectiu estimular les activitats de creació en tots els àmbits i fer notòria
la trajectòria artística d’una persona o grup vinculat a la comarca.
La convocatòria també s'obre per als ajuntaments perquè disposin d'un mitjà per oferir un
reconeixement a aquelles persones o entitats que considerin que en són mereixedors.
L’Ajuntament de Vespella de Gaià ha proposat el reconeixement de l’artista local Sr. Fèlix Lozano
Sánchez, pintor i escultor.
Alhora, sol·licita a l'Ajuntament de la Canonja per tal que doni el seu suport a aquesta candidatura.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Donar suport a la candidatura del pintor i escultor, Sr. Fèlix Lozano Sánchez, als premis
Tarragonès de creació Lucius Anneus Florus 2017, que atorga anualment el Consell Comarcal del
Tarragonès.
Segon.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Vespella de Gaià i al Consell Comarcal del
Tarragonès, pel seu coneixement i efectes corresponents”.
Seguidament l'alcaldia explica que avui és un dia important per a l’alpinisme català i concretament,
Tarragoní, en tant que, aquest matí, el Sr. Òscar Cadiach i Puig ha fet el cim del Broad Peak,
convertint-se en el primer català en completar els 14 vuit mils sense utilitzar oxigen artificial. Aquesta
gran fita únicament ha estat a l’abast dels més grans alpinistes de tots els temps, per aquest motiu,
proposa al Ple que es formalitzi la corresponent felicitació per part de la Corporació. Per unanimitat
el Ple mostra la seva conformitat amb la proposta.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular, el qual manifesta que, després de la indirecta que ens ha dit el tinent d’alcalde
Salvador Ferré, voldríem dir que la CUP no ens vam presentar a les eleccions només per estar al
Ple, a les comissions o a les reunions institucionals, sinó per estar al carrer donant suport a
col·lectius, entitats o qui faci falta. Per això hem estat al carrer donant suport als afectats per la
fallida de la cooperativa i no dubteu que ho continuarem fent.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 20:00 hores, d'ordre del Sr. Alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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