ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 1 DE FEBRER DE 2018.

A la Canonja, essent les 19 hores i 32 minuts del dia 1 de febrer de 2018, 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. Salvador Ferré Budesca, alcalde actal.
Regidors:
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 Partit Demòcrata PDCAT-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.
No assistents i/o excusats
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
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.L’alcalde actal, ha proposat dues esmenes en relació a la redacció de l’esborrany de l’acta que s’ha
traslladat amb la convocatòria de la sessió plenària, que són:
Allà on diu:
“Quant a l’explicació de vot del grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU, manifesta que el
pressupost municipal no és de 13 milions d’euros sinó de 8. Comenta que hi ha ajudes socials per
llibres, nadons, que s’aporta diners a la llar d’infants... entre d’altres”
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Hauria de dir:
“Quant a l’explicació de vot del grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU, manifesta que el
pressupost municipal no és de 13 milions d’euros sinó de 8, descomptant la part que es transfereix
a l’Ajuntament de Tarragona. Comenta que hi ha ajudes socials per llibres, nadons, que s’aporta
diners a la llar d’infants... entre d’altres”.
Allà on diu:
“En relació al subministrament elèctric, comenta que l’ajuntament té molts edificis i les reformes i
ampliacions impliquen més consum”.
Hauria de dir:
“En relació al subministrament elèctric, comenta que l’ajuntament té molts edificis i per això el
consum és elevat, i les reformes i ampliacions ja es fan amb criteris d’estalvi energètic”.
S’accepta la introducció de les esmenes i, seguidament, s'aprova, per unanimitat dels assistents,
l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data 30 de novembre de 2017.
2.- Despatx oficial.
Per l’Alcaldia es dóna compte del Despatx Oficial que hi ha hagut des de la sessió anterior i que a
continuació es relaciona:
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. 309, de 21 de desembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el
procediment de notificació de dos resolucions al Sr. Alberto Jose López Herreros, referents a la
realització d’obres menors i la impossibilitat de l’exercici d’una activitat al local situat a l’Av.
Carraco i Formiguera, núm. 7 baixos 4.

•

Núm. 10, de 11 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la notificació a la
Sra. Àngels Quadra Vidal, referent a la caducitat de l’expedient iniciat per a la instal·lació d’un
circ (circo Smile) al carrer Garrigues.

Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 7516, de 14 de desembre de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre la licitació del servei
d’explotació del bar del camp d’esports municipal.

•

Núm. 7518, de 18 de desembre de 2017, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva de
les bases reguladores per a la concessió de subvencions.

•

Núm. 7532, de 10 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva de la
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modificació de l’Ordenança municipal 12 reguladora dels preus públics.
•

Núm. 7532, de 10 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva de les
bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a
l’arranjament de façanes dels habitatges del nucli antic, 4a fase, quinquenni 2018-2022.

•

Núm. 7532, de 10 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació de la plantilla de
personal per a l’exercici 2018.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 234, de 5 de desembre de 2017, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
inicial de l’expedient núm. 8/2017 de modificació de crèdits en el Pressupost vigent.

•

Núm. 234, de 5 de desembre de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es comunica l’exposició
al públic del pressupost general per a l’exercici 2018, aprovat inicialment pel Ple el 30 de
novembre de 2017.

•

Núm. 235, de 7 de desembre 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
2018.

•

Núm. 235, de 7 de desembre de 2017, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de les bases reguladores la concessió de subvencions destinades als comerciants,
industrials i professionals de la Canonja que s’acullin a la normalització lingüística dels rètols de
la façana del seu establiment, període 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2022.

•

Núm. 239, de 14 de desembre de 2017, edicte de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publica
l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir el proper
exercici 2018.

•

Núm. 239, de 14 de desembre de 2017, edicte de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publica
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança municipal número 12, reguladora dels
preus públics que han de regir el proper exercici 2018.

•

Núm. 239, de 14 de desembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2017.

•

Núm. 239, de 14 de desembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la
convocatòria de licitació per l’adjudicació del contracte per l’explotació del servei de bar del
Camp d’Esports municipal.

•

Núm. 244, de 21 de desembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’exposició
del projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un edifici d’usos polivalents a la Rambla 15
d’abril.

•

Núm. 244, de 21 de desembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’exposició
del projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un mòdul de 136 nínxols al cementiri
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municipal.
•

Núm. 244, de 21 de desembre de 2017, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’exposició
del projecte de subministrament i instal·lació de diferents elements d’escalada (rocòdroms) en
diferents emplaçaments del municipi.

•

Núm. 1, de 2 de gener de 2018, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
de les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades a l’arranjament i pintura
de les façanes del nucli antic de la Canonja, 4a Fase, quinquenni 2018-2022.

•

Núm. 8, de 11 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de la
convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als comerciants, industrials i
professionals de la Canonja que s’acullin a la normalització lingüística dels rètols de la façana
dels seus establiments, període 1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2022 (castellà).

•

Núm. 8, de 11 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de la
convocatòria per la concessió de subvencions als esportistes empadronats al municipi de la
Canonja, exercici 2018.

•

Núm. 10, de 15 de gener de 2018, edicte de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2018.

•

Núm. 13, de 18 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
del projecte d’expropiació per taxació conjunta de la finca situada al carrer Marina, núm. 31.

•

Núm. 13, de 18 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
dels següents projectes:
-

-

-

Projecte executiu de nova cuina per l’escola de la Canonja, redactat per l’enginyer industrial Sr. David
González Cerezuela, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global de 132.889,21€
(IVA exclòs del preu);
Projecte bàsic i d’execució de reforma d’accessos, restaurant i banys del poliesportiu municipal,
redactat per l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import global
de 112.844,13 € (IVA exclòs del preu);
Projecte executiu de creació, marcatge i senyalització d’una anella verda al voltant del nucli de la
Canonja, redactat per l’arquitecte municipal, el pressupost de contracta del qual ascendeix a un import
global de 88.428,36 € (IVA exclòs del preu).

•

Núm. 13, de 18 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la contractació de
la Sra. Montserrat Bertrán Galcerán com a enginyera municipal, a partir del 15 de novembre de
2017 (inclòs).

•

Núm. 16, de 23 de gener de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de l’expedient núm. 8/2017 de modificació de crèdits del pressupost vigent.

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 2017 i gener de 2018.
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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.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS..........................................
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.9.1.- Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al
pagament del lloguer, anualitat 2018.

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 que el seu grup votarà a
favor de la proposta, en considerar que és bona per començar, que és una proposta positiva.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Montserrat Tomàs Macías, portaveu del grup municipal Partit
Demòcrata PDCAT-CIU, que manifesta que el seu grup s’abstindrà, que no vol votar en contra, però
considera la proposta insuficient, en tant que no hauria de ser únicament per la gent jove, sinó per
tothom.
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L’alcalde actal comenta que són únicament per joves en tant que per altres col·lectius ja té ajuts la
Generalitat, i també el propi ajuntament per a persones en situació de necessitat, en els ajuts
d’urgència social.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidora d’acció social en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb els vots favorables dels membres del grups municipals del Partit
dels Socialistes de Catalunya (9), de la Candidatura d’Unitat Popular (1) i del Partit Popular (1), i
l’abstenció de la membre del grup municipal del Partit Demòcrata PDCAT-CIU (1), acorda el següent:
“És voluntat d'aquest Ajuntament la regulació de l’atorgament de subvencions adreçades a joves
residents a la Canonja, amb menys de 35 anys, per al pagament mensual dels rebuts de lloguer.
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.
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 per a la concessió de subvencions a joves, per al
pagament del lloguer, any 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”.
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Restar assabentats de contractacions de personal. A la vista de la proposta que realitza el
regidor de governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el
següent:

“Mitjançant decret de l'alcaldia de data 2 de gener de 2018, es va resoldre, entre d'altres, aprovar el
nomenament del Sr. Lluís Martínez Maza, per ocupar interinament una plaça de vigilant municipal,
subgrup AP, a partir del 8 de gener de 2018 (inclòs) i fins a la seva cobertura definitiva per funcionari
de carrera.
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En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats del nomenament de personal efectuat, segons s’ha especificat a la part
expositiva”.
10.2.- Proposta de modificació de l’ordenança municipal de creació de fitxers amb dades de
caràcter personal, protecció de dades i normes de seguretat. 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 que per acord del ple de data 1 de desembre de 2016, es va aprovar inicialment l’ordenança
municipal de creació de fitxers amb dades de caràcter personal, protecció de dades i normes de
seguretat.
Atès que l’ordenança va resultar aprovada definitivament en data 8 de febrer de 2017, sent
publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 51, de data 14 de març
de 2017, i entrant en vigor en data 5 d’abril de 2017.
Atès que cal modificar l’annex I de l’ordenança, número 24, fitxer de recursos humans, apartat e)
“estructura del fitxer”, als efectes d’afegir les dades corresponents a infraccions penals, antecedents
penals.
Considerant el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, quant al procediment a seguir per l'aprovació
del reglament.
Vist el que es 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.
Per tot l'anterior, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Considerant el que disposa l'article 52.2.d) 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.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de creació de fitxers amb dades
de caràcter personal, protecció de dades i normes de seguretat, annex I, número 24, fitxer de
recursos humans, apartat e) “estructura del fitxer”, afegint el següent subapartat:
- Dades d’infraccions penals: antecedents penals
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord modificatiu pel termini mínim de 30 dies, a
fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat, un mitjà de
comunicació escrita diària i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.
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Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública i d'audiència als interessats, la modificació de l’ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la
publicació.
Quart.- Aprovada definitivament la modificació de l’ordenança, es trametrà el seu text íntegre a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, i es publicarà en el Butlletí oficial de la província i en el taulell d'edictes de la Casa Consistorial. Alhora, s'anunciarà en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència al Butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat íntegrament aquest”.
10.3.- Proposta d'acord relativa a la rectificació de l'inventari de béns municipal, a 31 de desembre
de 2017. 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 general 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.
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 2017.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la comprovació de l’Inventari de béns i patrimoni municipals a 31 de desembre de
2017.
Segon.-Traslladar una còpia diligenciada de l’Inventari de béns rectificat al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents”.
10.4.- Proposta de reconeixement de compatibilitat a personal de la brigada municipal, per a
l'exercici d'activats privades. A la vista de la proposta que realitza el regidor de governació en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:

“Vista la instància presentada pel Sr. Fco. Javier Ruíz Merino, personal laboral d'aquest Ajuntament,
de data 22 de gener de 2018, en la qual sol·licita l'atorgament de compatibilitat per a poder a treballar
en l’àmbit privat.
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Atès que segons es regula a la Llei 53/1984, d'incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques, l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora
de les administracions públiques, requerirà el previ reconeixement de compatibilitat i la competència
correspon al Ple de la corporació.
Atès que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada laboral i horari de l’
interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. L'autorització de compatibilitat estarà
condicionada a l'estricte compliment de la jornada i horari en el lloc de treball de caràcter públic i
que no pugui impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Reconèixer al Sr. Fco. Javier Ruíz Merino la compatibilitat del seu treball a l'Ajuntament de
la Canonja, amb l'exercici professional en l’àmbit privat, sempre que aquesta activitat no afecti al
seu horari laboral en aquest Ajuntament i no puguin impedir o menyscabar l’estricte compliment dels
seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
Segon.- Fer avinent a l’interessat que el reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament
sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector públic o de modificació de les condicions
del lloc de treball.
Tercer.- Traslladar el present acord a l’interessat, pel seu coneixement, i als efectes oportuns”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS.13.1.- Moció presentada pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per tal d’instar a
la Generalitat de Catalunya a fer front a la situació d’emergència social.

Pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular, el qual manifesta que el seu grup retira la proposta, en haver-se arribat a un text de consens
per part de tots els grups municipals.
L’alcalde actal manifesta que es procedirà al debat i votació del nou text, que es presenta per la
totalitat dels grups municipals, i que cal aprovar-se prèviament aquest debat. Per unanimitat dels
assistents s'aprova el seu debat.
Seguidament, el ple aprova, per unanimitat, l’acord que seguidament es transcriu:
“En la darrera legislatura el Parlament de Catalunya ha aprovat un conjunt de noves lleis per tal
d'intentar fer front a la situació d'emergència social i dotar-se d’eines vàlides per millorar la vida dels
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catalans i catalanes, en especial els més desafavorits
Una part d'aquestes lleis han estat suspeses o anul·lades pel Tribunal Constitucional, avantposant
aquest una interpretació rígida de la Constitució front la voluntat majoritària de la ciutadania de
Catalunya expressada al Parlament, on aquestes lleis es van aprovar per una àmplia majoria.
Tots els indicadors socioeconòmics oficials demostren l'augment de la desigualtat social; l'alt risc
d'exclusió social, que ja no sols afecta a les persones aturades; les majors dificultats d'accés a
l'habitatge, així com de poder-lo mantenir; l'augment de les desigualtats en l'accés al sistema sanitari
públic i al sistema educatiu, etc.
És evident, doncs, la necessitat urgent que les institucions catalanes posin fil a l'agulla per començar
a desenvolupar i fer efectives lleis i reglaments, començant per les suspeses pel Tribunal
Constitucional, per tal de potenciar i materialitzar polítiques públiques que mitiguin els estralls
socials que està produint la crisi econòmica que patim des de 2008.
Per tots aquests motius els Grups Municipals del PSC, PDCAT-CIU, CUP I PP proposem al Ple de
l'Ajuntament de la Canonja l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Atès que les lleis recorregudes al Tribunal Constitucional, de les que parla la moció, només han
estat anul·lades o suspeses en alguns articles, instem al nou Govern de la Generalitat a fer el
desplegament d’allò contemplat en els articles no anul·lats o suspesos pel Tribunal Constitucional.
2.- Aquest desplegament ha de contemplar la regulació reglamentària necessària perquè las parts
no suspeses o anul·lades pel TC d’aquestes lleis puguin ser totalment aplicables.
3.- Que el Govern de la Generalitat doti els recursos necessaris per fer efectiu el contingut dels
articles no anul·lats o suspesos pel TC.
4.- Que s’estudiï la manera d’arribar a acords polítics per, a través de les modificacions legislatives
que corresponguin, intentar recuperar bona part d’aquells drets continguts en els articles suspesos
o anul·lats pel Tribunal Constitucional.
5.- Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al nou Govern de la Generalitat, així com
a tots els grups parlamentaris de la cambra”.
14.- PRECS I PREGUNTES.-

14.1.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal de la CUP.
1.- Davant de la situació de tancament de botigues i poc teixit comercial local als carrers del
nostre poble, quina valoració en fa l’equip de govern i quines polítiques i accions concretes
ha impulsat en relació a la situació actual del comerç local a la Canonja?
Contesta la pregunta el Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, regidor de promoció econòmica, que diu:
“Doncs sí, no sé si preocupant però sí necessari d’actuacions al respecte. Com bé saben, es van
aprovar en ple ordinari el 27 de juliol de l’any 2017, les bases per regular les subvencions a l’activitat
comercial i empresarial, subvencions que poden arribar fins a 5.000 € i fins a 500 € a la redacció
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del projecte d’activitat, així com les subvencions per rètols en català, 500€.
Pel que fa a tancaments i obertures de negocis ha estat positiu, 9 tancaments i 11 obertures.
A banda es va iniciar el des-tapa una proposta pels restaurants i bars del poble que està tenint molt
èxit, una proposta que vol, a banda del que és en si mateixa, portar gent de fora vila per donar a
conèixer el poble i les diferents possibilitats del mateix.
En una reunió que em van demanar des del grup polític de la CUP, l’any passat els vaig informar de
totes aquestes mesures i dels contactes per reactivar de nou la Unió de comerciants del poble, tant
important en moments com aquests. Doncs bé, després de diverses trobades i una reunió amb una
vintena de comerços del poble, es van exposar tots els ajuts dels que comptem, a banda d’altres
subvencions que es podrien obtenir en col·laboració amb altres estaments del territori, així mateix
es va oferir tot l’ajut necessari per engegar la mateixa.
Les reunions i trobades han donat el seu fruit i la nova unió de comerciants de la Canonja en breu
serà tota una realitat. En el mateix moment que quedi constituïda legalment, iniciarem el treball
conjunt per tornar a reactivar el comerç canongí i informarem i presentarem la nova junta de la unió
de comerciants de la Canonja. Em permetreu que deixi de moment en “standby” el nou nom de la
mateixa i que sigui la pròpia junta la que faci els honors”.
2.- Al començament d’aquesta legislatura, la CUP va proposar al Ple que la Sala de Plens es
dotés d’equipament tècnic per tal de poder enregistrar i emetre en directe les sessions plenàries i així permetre que tots els veïns i veïnes de la Canonja puguin seguir-les. Tenint en
compte l’interès que presumptament té l’equip de govern pel que fa a la comunicació, la
transparència i les bones pràctiques de bon govern, amb aquest prec instem de nou a que
es faci aquesta inversió que, amb poc cost, suposaria un pas més en l’obertura de l’Ajuntament al poble.
Contesta el prec l’alcalde actal, dient el següent:
“Prenem nota del prec, un prec que no és nou i sobre el que ja ens vam pronunciar en el seu moment.
Avui per avui no forma part de les prioritats de l’equip de govern però això no vol dir que estigui
descartat”.
14.2.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU.
1.- Tema neteja viària, sol·licitem que degut al greu problema de sequera que patim en
aquests moments per les escasses pluges, es modifiqui el sistema de neteja viària que s´està
utilitzant actualment. Amb les actuals mànegues s´està gastant molt volum d´aigua i nomes
s´està efectuant una neteja superficial. Pot ser amb un sistema més tipus "Karcher" que surt
menys cabdal d´aigua però amb una pressió molt superior, no malbaratem recursos innecessàriament
i
aconseguim
una
neteja
molt
més efectiva.
Manifesta que el prec es formalitza a instància de l’entitat la Canonja 3.
Contesta el prec l’alcalde actal, dient el següent:
“És curiós que una entitat com la Canonja 3 s’adreci a vostès per una qüestió com aquesta quan el
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més fàcil seria parlar amb aquells que ho poden solucionar directament. Però bé. Qualsevol diria
que s’està tot el dia llençant aigua pel carrer.
Potser amb un sistema d’aigua a pressió s’estalviaria aigua, està per veure, però potser tindríem un
major consum energètic.
La neteja dels carrers es fa segons criteris aconsellats per tècnics experts en neteja viària i la
utilització de la màquina “baldejadora” que s’empra està avalada també per aquests criteris.
2.- Tema execució projectes Anella Verda i Menjador escolar, es segueix mantenint la previsió
de tindre-ho enllestit per la primavera d´aquest any?
Contesta la pregunta l’alcalde actal, dient el següent:
“Els tràmits que s’han fet fins al dia d’avui per al projecte de cuina per l’escola de la Canonja són els
següents:
-

En data 12 de juliol de 2017, amb els tràmits previs corresponents, es va adjudicar a
RADA’s enginyers la redacció del projecte.
Durant al fase de redacció del projecte s’han realitzat diverses reunions amb els responsables de sanitat i educació de la Generalitat per tal que el projecte complís amb els
criteris d’aquests departaments.
Paral·lelament s’han mantingut contactes amb l’AMPA i la direcció de l’Escola per a consensuar els detalls del projecte, el darrer d’ells, el dia 2 de novembre, abans de tancar el
redactat definitiu.
A desembre de 2017, es va fer entrega del projecte redactat, i es va informar favorablement pels serveis tècnics municipals.
La Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2017, va aprovar inicialment el
projecte.
Actualment està en informació pública, i paral·lelament, per avançar temps, s’estan preparant els plecs de clàusules de la contractació.

Hem d’esmentar que aquest projecte, degut als canvis i incorporacions a que ens ha obligat Sanitat
i Ensenyament, s’ha incrementat fins a 161.000,- €, pel què com recordareu vam aprovar, per
unanimitat, un suplement de crèdit al ple de novembre passat.
Pel que fa al projecte de l’anella verda, s’ha redactat íntegrament pels serveis tècnics municipals i
es troba en la mateixa situació que el projecte de Cuina de l’escola.
Si es manté la previsió de que estigui enllestit aquesta primavera? Doncs, evidentment, no, però la
cuina esperem i desitgem que estigui operativa a l’inici del nou curs, tal i com ens vam comprometre
amb els representants de l’AMPA i la direcció de l’escola. I pel que fa a l’anella verda estimem que
també passat l’estiu ja estigui executada o acabant-se d’executar”.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:50 hores, d'ordre del Sr. alcalde actal s'aixeca
la sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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