ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018.

A la Canonja, essent les 19 hores i 30 minuts del dia 27 de setembre 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. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
Regidors:
Sr. Salvador Ferré Budesca, del grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, del grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, del grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, del grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, del grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, del grup municipal del PSC.
Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal 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. Marc Brufau Cochs.
Interventor
Sr. Josep Rofes Llorens.
No assistents i/o excusats
Sra. Marina Clavero Lozano, del grup municipal del PSC.
Per la Presidència es declara oberta la sessió, i es passa a despatxar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia i que són els següents:
1.- Aprovació de l'acta anterior.S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data
26 de juliol de 2018.
2.- Despatx oficial.
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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. 220, de 11 de setembre de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la notificació
a diferents interessats del procediment de baixa per caducitat de la renovació de les inscripcions
padronals de les persones estrangeres no comunitàries, aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de data 3 d’abril de 2018.

Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 7681, de 8 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació inicial de la
modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de llicències de guals.

•

Núm. 7685, de 14 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva de les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a llibres, despeses bàsiques de la llar
i suport d’activitats.

•

Núm. 7687, de 17 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva del
Projecte de restauració de diferents elements patrimonials del Mas de l’Hort de l’Abeurador.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 146, de 27 de juliol de 2018, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació del
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i obligacions de l’Ajuntament
de la Canonja i la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos per la pressa de raó
en comptabilitat.

•

Núm. 149, de 1 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de l’expedient núm. 8/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor.

•

Núm. 151, de 3 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació del Padró
Fiscal de l’Impost sobre activitats econòmiques, per l’exercici 2018.

•

Núm. 152, de 6 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació definitiva
de 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 2018.

•

Núm. 152, de 6 d’agost de 2018, edicte de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publica
l’aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores de 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, exercici 2018.

•

Núm. 152, de 6 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publica
l’aprovació definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions individuals per

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

despeses de llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en Llars d’infants i Centres
d’Educació Especial, 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 d’ajuts per estudis universitaris, curs 2018-2019.
•

Núm. 154, de 8 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de les següents bases reguladores:
-

De la concessió d’ajuts d’urgència social, exercici 2019.
De la concessió de subvencions a esportistes, exercici 2019.
De la concessió de subvencions a la natalitat, exercici 2019.

•

Núm. 154, de 8 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de modificació de l’Ordenança municipal de la concessió de llicències de guals.

•

Núm. 155, de 9 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica les bases de
selecció, per concurs oposició, per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter
temporal places de personal de la brigada municipal, categoria peó, règim laboral.

•

Núm. 155, de 9 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica les bases de
selecció, per concurs oposició, per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter
temporal places de personal de la brigada municipal, categoria oficial de primera, règim laboral.

•

Núm. 162, de 22 d’agost de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva del Projecte de restauració de diferents elements patrimonials del Mas de l’Hort de
l’Abeurador.

•

Núm. 176, de 12 de setembre de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
l’extracte en castellà, de la convocatòria per la concessió de subvencions individuals per
despeses de llibres i material escolar per als nens i nenes inscrits en Llars d’infants i Centres
d’Educació Especial, 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 d’ajuts per estudis universitaris, curs 2018-2019.

•

Núm. 176, de 12 de setembre de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
l’extracte en castellà, de la convocatòria per la concessió de subvencions per a persones
jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses
bàsiques de la llar, exercici 2018.

•

Núm. 180, de 18 de setembre de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja pel qual es
publica l’aprovació definitiva de l’expedient núm. 8/2018 de modificació de crèdits en el
Pressupost vigent.

•

Núm. 183, de 21 de setembre de 2018, edicte de l’Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
l’aprovació definitiva de les bases reguladores de la convocatòria per la concessió d’ajuts
d’urgència social, exercici 2019.
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•

Núm. 183, de 21 de setembre de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
l’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari municipals.

Diversos.-

Diferents escrits, correus electrònics, fax, etc. relatius a invitacions, felicitacions, informació de
serveis i de productes, etc. rebuts per l'alcaldia durant el període comprés entre l'anterior sessió
plenària i la corresponent als mesos d’abril i maig de 2018.

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.
3.3.- Proposta d’acord relativa a la tramitació de la modificació puntual del pla general per la
qualificació com a equipament de dues finques municipal en sòl no urbanitzable, i
modificació de l’àmbit del Pla Especial de les Hortes.
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, en aquest punt, el seu
grup hi votarà en contra ja que consideren que el sòl qualificat com a hortes pel POUM de la Canonja
hauria de mantenir-se, ja que la mateixa normativa del POUM diu que cal preservar aquests sòls de
qualsevol procés de degradació o d’abandonament. Si es desqualifica i, a sobre, no es fan polítiques
actives agrícoles, és normal que les hortes s’abandonin.
A més a més, considera que també entraria en contradicció amb el Pla Territorial Parcial del Camp
de Tarragona, que qualifica la zona com a sòl d’interès agrari i paisatgístic, en termes molt semblants
als del POUM de la Canonja. Els usos d’equipaments previstos en aquestes parcel·les entèn que
podien anar a altres ubicacions i així no desqualificar una part de les hortes.
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 grup municipal del PSC
(9), del PDCAT-CiU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1),
acorda el següent:
“1. ANTECEDENTS DE FET
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1.- El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de la Canonja vigent va ser aprovat definitivament per
la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona de data 7 de març i publicat, a efectes
d’executivitat al DOGC número 7394, de data 20 de juny de 2017.
2.- És interès d’aquest Ajuntament qualificar dues finques de propietat municipal com a equipaments
públics en sòl no urbanitzable, amb els usos esportiu, administratiu i proveïment, funerari i cementiri,
i modificar la delimitació del Pla Especial de les Hortes per excloure dites finques del seu àmbit,
donat que han perdut el seu caràcter agrícola.
3.-Com que el planejament general vigent que es vol modificar té una vigència inferior a cinc anys,
i la modificació comporta una transformació dels usos previstos, es requereixen l’informe favorable
de la comissió territorial d’urbanisme competent, abans de la tramitació, conforme al disposat a l’art.
99.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
4.- L’arquitecte municipal ha redactat el document per sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme
del Camp de Tarragona l’emissió de l’informe esmentat en l’apartat anterior, en el qual es justifiquen
els motius de la modificació i les raons d’interès públic.
2. FONAMENTS DE DRET
Article 99.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
Article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora a les Bases de Règim Local, pel que fa a
les competències del Ple.
En conseqüència, el Ple acorda:
Sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona l’emissió de l’informe previst
en l’art. 99.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, per la qualificació com a equipament de dues finques en sòl no
urbanitzable, i modificació de l’àmbit del Pla Espacial de les Hortes, en base a la documentació
redactada per l’arquitecte municipal, en el qual es justifiquen els motius de la modificació i les raons
d’interès públic”.
3.4.- Proposta de nomenament del substitut de la titular de la secretaria del jutjat de pau. A la
vista de la proposta que realitza l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat, acorda el següent:
“El ple municipal, en sessió extraordinària celebrada en data 27 d’abril de 2011, va acordar aprovar
el nomenament de la Sra. Eva Gran Ramos com a secretària del Jutjat de Pau de la Canonja, de
conformitat amb les disposicions de l'Ordre de 28 de maig de 1991 del Departament de Justícia, per
la qual es regula el procediment d'aprovació del nomenament dels secretaris dels jutjats de pau de
municipis de menys de 7.000 habitants.
Vista l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de persones idònies de les
secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, en la qual es preveu la possibilitat, al seu article 5è,
d’efectuar nomenament de substitut de la titular de la secretaria del Jutjat de pau.
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Atès que es considera adient nomenar al Sr. Daniel Sánchez Miguel, tècnic d’administració general,
com a substitut de la secretària del Jutjat de Pau, als efectes de garantir el seu correcte
funcionament, en casos de vacances, llicències, o infermetat de la seva titular.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar el nomenament del Sr. Daniel Sánchez Miguel, tècnic d’administració general,
com a substitut de la secretària del Jutjat de Pau de la Canonja, Sra. Eva Gran Ramos.
Segon.- Trametre el present acord a la Subdirecció General de Suport Judicial del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, als efectes de l’aprovació del nomenament”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta d’aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2017. A la vista de la
proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat, acorda el següent:
“Vist el Compte General del Pressupost de l’exercici de 2017, 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 2017, 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”.
4.2.- Donar compte al Ple dels informes emesos per l'interventor municipal en relació al
compliment de la Llei de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials,
i període mig de pagament, corresponent al segon trimestre de 2018. 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:

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

“La Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, de mesures per
lluitar contra la morositat en les operacions comercials, estableix que la intervenció elaborarà
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en què s'estigui incomplint el termini.
El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment
de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les corporacions locals han
de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i han de publicar periòdicament la
informació següent relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior.
Vistos els informes emesos per l’interventor municipal, de data 23 de juliol de 2018 i de 24 de juliol
de 2018 que figuren en els expedients 535/2018 i 548/2018, respectivament, i que han pogut ser
examinats pels assistents, en el que consta la situació d'aquest Ajuntament davant el compliment
de la normativa abans citada, pel que fa al període mig de pagament a proveïdors i als terminis
previstos per al pagament de les obligacions, respectivament.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats dels informes emesos per l’interventor municipal d'aquest Ajuntament, en
relació al compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions comercials i el Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de
pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció
de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera”.
4.3.- Donar compte al Ple de l'informe emès per l'interventor municipal en relació a l'obligació
de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, corresponent al segon trimestre de 2018. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:
“Vist l'establert a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera
Vist que l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, determina les obligacions trimestrals de subministrament
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de
trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, relatiu al subministrament d’informació trimestral.
segon trimestre 2018, que figuren a l'expedient 540/2018 i ha pogut ser examinat pels assistents,
en el que consta la situació d'aquest Ajuntament davant el compliment de l'ordre abans citada, pel
que fa a objectius d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del deute viu.
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En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats dels informes emesos per l’interventor Municipal d'aquest Ajuntament, en
relació al compliment de Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera”.
4.4.- Restar assabentats de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2019,
aprovades per resolució de l’alcaldia de data 2 d’agost de 2018. A la vista de la proposta que
realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:
“1. ANTECEDENTS
1. El 6 de març de 2018 el ple de la corporació va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al
període 2019-2021.
2. . En data 30 de juliol de 2018, l’interventor va emetre informe sobre les línies fonamentals del
pressupost proposades per l’Alcaldia.
3. En data 2 d’agost de 2018 l’alcaldia va aprovar la següent resolució:
““1. Determinar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2019 d’acord amb el següent
detall:
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
9.405.540,00 €
200.000,00 €
834.400,00 €
1.476.700,00 €
129.900,00 €
12.046.540,00 €
0,00
100.000,00 €
100.000,00 €
60.000,00 €
0,00 €
60.000,00 €

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres

12.206.540,00 €

DESPESES TOTALS

PREVISIÓ

2.157.765,00 €
2.628.175,00 €
8.000,00 €
4.533.550,00 €
93.650,00 €
9.421.140,00 €

2.675.400,00 €
50.000,00 €
2.725.400,00 €
60.000,00 €
0,00 €
60.000,00 €
12.206.540,00 €

2. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
3. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública, per donar compliment a les obligacions de subministrament d'informació previstes
a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.””
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2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els
seus pressupostos.
2. L’article 13.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans del 15
de setembre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i
que han de contenir, almenys la següent informació:
- Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures
d'ingressos i despeses en què es basen.
- Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
- Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als recursos
del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta
d'ingressos en els seus principals rúbriques.
- Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves
evolucions respecte a l'exercici precedent.
- Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa homogènia
amb l'exercici precedent.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1.- Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 2 d’agost de 2018, relativa a l'aprovació de les
línies fonamentals del pressupost de 2019”.
4.5.- Proposta de modificació de crèdits número 9 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:
“En data 17 de setembre de 2018 aquesta regidoria va presentar la proposta d’acord de l’aprovació
inicial de l’expedient modificatiu de crèdits 9/2018 del pressupost municipal en vigor a la Comissió
Informativa celebrada en data 20 de setembre de 2018.
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En data 25 de setembre de 2018 es va efectuar una esmena en la proposta abans citada, la qual
figura en l’expedient.
Vistos els informes emesos per l’interventor municipal de data 17 de setembre de 2018 i 25 de
setembre de 2018, relatius al tràmit procedimental de la modificació de crèdits, així com els relatius
a l'equilibri pressupostari i al compliment de la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, els quals consten a l'expedient, i tenint en compte els advertiments que s'hi
contenen.
En conseqüència, el Ple, de conformitat amb l’establert a l’article 22.2.e de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 9/2018 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.132.12005
01.132.12100
01.132.12101
01.132.16000
01.1532.62501
01.323.22699
01.3380. 22609
01.342.21000
01.342.21200
01.342.22000
01.342.22101
01.342.22699

Denominació
Retribucions Bàsiques
funcionaris grup AP
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Assegurances socials
Mobiliari urbà
Despeses diverses de
funcionament
Festes populars
manteniment i conservació
instal·lacions esportives
reparació, manteniment i
conservació poliesportiu
Material oficina ordinari no
inventariable
Subministrament d’aigua
Despeses diverses de
funcionament

Ròssec
Aplicació
pressupostària
01.920.21300
01.920.22603
01.920.22400

Denominació
Manteniment Maquinària i
instal·lacions oficines
Publicació en diaris oficials
(ampliable)
Primes d'assegurances
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Consignació
abans de la
modificació

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

72.183,70 €

2.300,00 €

74.483,70 €

40.668,57 €

1.300,00 €

41.968,57 €

101.649,87 €

3.000,00 €

104.649,87 €

77.000,00 €
110.000,00 €

2.150,00 €
34.000,00€

79.150,00 €
144.000,00 €

3.500,00 €

3.000,00€

6.500,00€

180.000,00 €

10.000,00 €

190.000,00 €

22.226,10 €

4.000,00 €

26.226,10€

80.000,00 €

10.000,00€

90.000,00 €

600,00 €

4.000,00€

4.600,00 €

20.000,00€

6.000,00€

26.000,00€

8.000,00

3.000,00€

11.000,00 €

715.828,24 €
Consignació
abans de la
modificació

82.750,00 €

798.578,24 €

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

6.000,00 €

3.000,00€

9.000,00 €

14.186,06 €

4.000,00 €

18.186,06 €

25.000,00 €

6.000,00 €

31.000,00 €

761.014,30 €

TOTAL

95.750,00 €

856.764,30 €

RESUM:
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

95.750,00 €
95.750,00 €

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Transferències de crèdit
Aplicació
pressupostària

Denominació

Consignació
abans de la
modificació

01.9291.50000
TOTAL

Fons de contingència

66.000,00 €
66.000,00 €

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

51.750,00 €
51.750,00 €

14.250,00 €
14.250,00 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2017
CÀLCUL DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
El romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) disponible importa 6.473.994,16€. 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 6.473.994,16 €,
es garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a 1.771.196,60€.
UTILITZACIÓ DEL RTDG AJUSTAT, UN COP DEDUÏT MÍNIM DE TRESORERIA:
UTILITZACIÓ DEL RTDG AJUSTAT (DEDUÏT MINIM DE TRESORERIA)
RTDG A DESTINAR A INVERSIONS FINANCIERAMENT SOSTENIBLES
Resta RTDG AJUSTAT

4.702.797,56 €
1.457.599,02 €
3.245.198,54 €

Superàvit pressupostari
Abans de la modificació pressupostària 9/2018, el saldo del superàvit pressupostari no utilitzat
ascendeix a 540.599,02 €
Aplicació
pressupostària
01. 87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Superàvit pressupostari pendent després de la modificació: 540.599,02 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2017
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Import
0,00 €

RTDG disponible utilitzable pendent abans de la modificació: 1.653.888,54
Aplicació
pressupostàri
a
01. 87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
44.000,00 €

RTDG disponible utilitzable pendent després de la modificació: 1.609.888,54€
RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (superàvit)
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Total

0,00 €
44.000,00 €
51.750,00 €
95.750,00 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2018.
Tercer- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Quart - En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat.
4.6.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 2,
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
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 votarà en contra de les
propostes de modificació de les ordenances fiscals ja que el seu grup se sent greument menystingut
per part de l’equip de govern. Ara fa un any van presentar una proposta de fiscalitat social i ambiental,
sobre la qual l’equip de govern es va comprometre a estudiar tècnicament per tal d’incorporar-ho
enguany. A més a més, fa dos plens ho van recordar a l’alcalde, i per la seva sorpresa, a la proposta
no s’ha incorporat absolutament res del proposat.
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 grup municipal del PSC
(9), del PDCAT-CiU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1),
acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 12 de setembre de 2018, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Vist que els pactes en matèria econòmica i financera i del règim transitori de prestació de serveis, a
subscriure entre l’Ajuntament de Tarragona i l’Ajuntament de la Canonja, com a conseqüència del
desplegament de la Llei 8/2010, de 22 d’abril, de creació del municipi de la Canonja, determinen
que durant el període de vigència dels mateixos, l'Ajuntament de la Canonja no adoptarà acords, no
imposats per disposicions legals, que afectin en un menor rendiment els impostos de caràcter
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periòdic en què participa temporalment l’Ajuntament de Tarragona.
Així mateix, l'Ajuntament de la Canonja, durant la vigència d'aquests pactes i sempre que ho
permetin les disposicions legals en vigor, garanteix l'aplicació d'un increment anual de l'IPC
(Tarragona) de les bases o tipus impositius establerts a les ordenances fiscals vigents reguladores
dels impostos de caràcter periòdic en què participa temporalment l’Ajuntament de Tarragona.
L'aplicació d'aquest increment tindrà els seus efectes a les ordenances fiscals que hauran de regir
al municipi de la Canonja el 2012 i següents.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 2, de data 13 de setembre de 2018,
presentada per aquesta regidoria.
Vist l’informe emès per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 2, reguladora de
l'impost sobre béns immobles.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança fiscal és la continguda al document annex al present
acord.
Tercer.- L'acord provisional i l'ordenança modificada s'hauran d'exposar al públic en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de trenta dies
hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant l'expressat termini,
de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, els interessats podran examinar l'expedient i
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.7.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança fiscal núm. 11,
reguladora de les taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic. 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 grup municipal del PSC (9), del
PDCAT-CiU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1), acorda el
següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 6 de setembre de 2018, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança fiscal núm. 11 reguladora de les taxes per prestació de serveis i per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança fiscal número 11, de data 17 de setembre de 2017,
presentada per aquesta regidoria.
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Vist l’informe emès per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord d'aprovació provisional de
modificació de l'ordenança fiscal haurà d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm.11 reguladora de les
taxes per prestació de serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.
Segon.- La nova redacció de l'ordenança, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades s'hauran d'exposar al públic en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial durant el termini de
trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació en el BOP. Durant l'expressat
termini, de conformitat amb l'indicat a l'article 18 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
4.8.- Restar assabentats de les dades facilitades pels responsables d’Agrícola de la Canonja,
SCCL, relatives a la liquidació d’extinta secció de crèdit de l’entitat. 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:
“El Ple, en sessió ordinària celebrada en data 27 de juliol de 2017, va acordar aprovar la sol·licitud
d’ajornament i fraccionament del retorn del saldo que l’Ajuntament de la Canonja mantenia a l’extinta
secció de crèdit d’Agrícola de la Canonja, S.C.C.L (total de 569.749,70 €), als efectes de facilitar el
retorn dels dipòsits que mantenen la resta d’impositors amb l’entitat. L’acord contemplava el següent
pla de retorn de la imposició municipal:
-

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.

D’altra banda, l’entitat va sol·licitar a l’Ajuntament que supervisés les operacions de retorn dels fons
als socis, acordant el Ple municipal “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”.
Vist la documentació facilitada per correu electrònic pels responsables de d’Agrícola de la Canonja,
S.C.C.L. a l’interventor municipal, la qual figura a l’expedient en tràmit.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, que consta a l’expedient en tràmit, que diu:
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“(...)
1.- En relació a la imposició municipal, a la data d’emissió del present informe, s’han realitzat les
següent operacions:
-

L’import de 169.749,70 € de disposició immediata per part de l’Ajuntament, es va imputar a
l’operació de compravenda del patrimoni de la cooperativa, durant el mes de juliol de 2017.
L’import de 100.000 €, amb data límit de pagament el 31 de desembre de 2017, consta
ingressat, havent-se efectuat un ingrés per import de 34.000 € per part d’ Agrícola de la
Canonja, S.C.C.L., en data 20 de febrer de 2018, i diversos ingressos, durant el mes de juliol
de 2018, per part dels avalistes del pla d’ajornament i fraccionament del retorn del saldo que
l’Ajuntament de la Canonja manté a l’entitat, que ascendeixen a un total de 66.000 €.
Resta pendent d’ingressar l’import de 300.000 €, a retornar segons els percentatges que
figuren al pla de viabilitat econòmica confegit per l’entitat.

2.- En relació a la resta d’impositors de l’extinta secció de crèdit d’Agrícola de la Canonja, S.C.C.L.
i segons les dades facilitades per l’entitat, s’han realitzat diverses operacions de retorn dels imports
pendents, amb els següents saldos a la data d’emissió del present informe:

Impositors
Ajuntament
Totals

Import total
Total retornat Total pendent Total pendent (compensat)
2333760,03
1750320,02
583440,01
549025,89
569749,7
269749,7
300000
300000
2903509,73
2020069,72
883440,01
849025,89

En conseqüència el Ple acorda:
Restar assabentats de l’informe emès per l’interventor municipal, relatiu a l’estat actual de les
operacions de retorn dels saldos pendents de l’extinta secció de crèdit d’Agrícola de la Canonja,
S.C.C.L.”.
4.9.- Proposta d'aprovar, provisionalment, la modificació de l'ordenança municipal núm. 12,
reguladora dels preus públics. A la vista de la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació
a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la Resolució de l'Alcaldia de data 17 de setembre de 2018, per la qual s'inicia expedient de
modificació de l'ordenança municipal número 12 reguladora de preus públics per modificar la
quantia dels preus públics establerts en l’apartat “Revetlla cap d’any” de l’annex de l’esmentada
ordenança.
Vista la proposta de modificació de l'ordenança municipal número 12, de data 18 de setembre de
2018, presentada per aquesta regidoria, en la qual es disposa que existeixen raons socials,
benèfiques, culturals o d'interès públic per l’aplicació de l’article 44.2 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, Reguladora d’Hisendes Locals.
Vistos els informes emesos pel Secretari i per l’interventor, del qual es desprèn que l'acord
d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals i municipals haurà d'adoptar-se pel
Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable, de la majoria simple dels membres presents.
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En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança municipal número 12 reguladora de
preus públics.
Segon.- La nova redacció de les ordenances, així com les tarifes a aplicar són les contingudes al
document annex al present acord.
Tercer.- L'acord provisional i la relació de tarifes modificades, en compliment del que disposen els
articles 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, del Reglament d'obres,
activitats i serveis, s'hauran d'exposar al públic en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis
de la corporació pel termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la seva publicació
en l'últim dels diaris oficials (BOPT i DOGC).
Quart.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que es celebri”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL..........................................
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per tal d’incentivar
la creació de llocs de treball al municipi de la Canonja i afavorir les noves empreses que
s’instal·lin en el municipi. A la vista de la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Atès que és voluntat de la regidoria d’ocupació, regular la concessió de subvencions a empreses i
nous emprenedors, per a la promoció de l’ocupació al municipi de la Canonja, exercicis 2019 i 2020.
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 figures 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 text legal pel que
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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 per a empreses
i nous emprenedors, per a la promoció de l’ocupació al municipi de la Canonja, exercicis 2019 i 2020
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 en el 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”.
8.2.- Proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per
a joves, per al pagament del lloguer. 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:
“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, any
2019.
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 2019, 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
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de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Un cop publicada l’aprovació definitiva de les bases, que la intervenció subministri a la base de
dades nacional de subvencions la documentació necessària per a procedir a la publicació de l’extracte
de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona”.

9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ..........................................
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS.13.1- Moció presentada pels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit
Demòcrata PDCAT-CIU, Candidatura d’Unitat Popular i Partit Popular, relativa a l’obertura del
nou consultori mèdic de la Canonja.
Prèviament a la votació, pren la paraula el Sr. Salvador Ferré Budesca, que proposa introduir una
esmena al text de la moció, fent constar que l’Ajuntament va oferir a la Generalitat anticipa els diners
que permetrien avançar l’obertura de la instal·lació, oferiment que ha estat refusat per la Generalitat.
S’acorda per unanimitat introduir l’esmena.
Seguidament, el Ple acorda, per unanimitat, la següent moció:
“”El novembre del 2016 la Generalitat de Catalunya anunciava l’inici de les obres del nou consultori
mèdic de la Canonja després que l’any 2010 es signés amb la consellera de Salut el conveni per a
la seva construcció, després que l’Ajuntament de la Canonja facilités els terrenys i la requalificació
urbanística que ho fes possible i després de nombroses converses i peticions per part del consistori
per a que l’esmentat conveni es fes efectiu.
Passats gairebé dos anys i amb les obres finalitzades des de fa mesos, el nou consultori resta tancat
a l’espera que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català
de la Salut, el doti pressupostàriament i l’equipi tal i com preveia.
Cal remarcar, també, l’oferiment que s’ha fet des d’aquest ajuntament per anticipar els diners que
permetrien avançar aquest compra, oferiment que ha estat refusat per la Generalitat.
La cronificació d’aquesta situació, agreujada per la retallada de mitjans humans que any rere any
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pateix l’actual consultori durant l’estiu que comporta el tancament per les tardes i el trasllat del servei
de pediatria a Bonavista, suposa una greu afectació pels canongins i canongines que tenen el dret
a gaudir d’una sanitat pública i de qualitat.
És per tots aquests motius que els grups municipals sotasignants insten des del Ple Municipal de
l'Ajuntament de la Canonja a adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Instar als Serveis Territorials del Departament de Salut al Camp de Tarragona i a l’Institut
Català de la Salut a posar un calendari clar per l’obertura del nou consultori mèdic de la Canonja,
una obertura que no hauria d’anar més enllà del primer trimestre de 2019.
SEGON.- Sol·licitar als grups parlamentaris que, en el marc de la Comissió de Salut, demanin la
compareixença de la consellera de Salut per tal de preguntar-li sobre l’estat d’aquesta qüestió.
TERCER.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Salut a Tarragona, a la Conselleria
de Salut i a l’Institut Català de la Salut””.
13.2.- Moció presentada pels grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit
Demòcrata PDCAT-CIU, Candidatura d’Unitat Popular i Partit Popular relativa a la recuperació
de la memòria històrica a la Canonja.
Llegeix la moció el Sr. Joan Pons Solé, portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular.
Seguidament, el Ple acorda, per unanimitat, la següent moció:
”El cop d’estat del 18 de juliol de 1936, la posterior guerra civil i la dictadura feixista significaren
sofriment, mort, desapareguts, presó i exili, fins al restabliment de la democràcia.
A més a més, per a Catalunya va suposar la prohibició de la majoria de les manifestacions pròpies
de la nostra cultura i la nostra llengua, provocant un gran empobriment cultural pel país.
Cal fer memòria històrica perquè mai més torni a passar res així, però cal fer-ho des del respecte a
les persones desaparegudes i/o represaliades, les llibertats individuals i col·lectives, la democràcia
i els drets humans.
L’any 2007 el Congrés de Diputats va aprovar la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica, la qual
estableix, entre d’altres coses, que les administracions públiques hauran de reconèixer totes les
víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. També estableix que caldrà prendre les mesures oportunes
per la retirada d’exaltació de la sublevació militar i la dictadura.
Al nostre país, i també a la Canonja, hi ha hagut víctimes fruit de la Guerra Civil i posteriorment de
la repressió del règim franquista. La recerca i les publicacions que el Centre d’Estudis Canongins
Ponç de Castellví ha fet sobre aquesta matèria, demostren que, encara que no es van produir
víctimes mortals morts al poble durant el període de guerra, la població de la Canonja no va quedar
lliure de víctimes i repressió.
Atès que el municipi de la Canonja ha de poder recuperar aquesta memòria i difondre-la, perquè
tenim el convenciment que és necessari conèixer el passat per entendre el present i construir el
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futur.
És per tots aquests motius que els grups municipals sotasignants insten des del Ple Municipal de
l'Ajuntament de la Canonja a adoptar els següents ACORDS:
PRIMER.- Instal·lar, al refugi de la plaça de la O, una placa que recordi totes les víctimes de la
Guerra Civil d’ambdós bàndols i la dictadura franquista a la Canonja.
SEGON.- Potenciar la difusió de la memòria històrica al poble de la Canonja, continuar la difusió del
patrimoni dels refugis antiaeris i col·laborar amb les entitats en l’organització d’actes al voltant
d’aquesta temàtica.
TERCER.- Eliminar totes les referències d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions
commemoratives d’exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de
la repressió de la Dictadura que es trobin en espais i propietats públiques, així com càrrecs o
reconeixements honorífics, atorgats durant la dictadura, que l’Ajuntament de la Canonja encara
tingui a antics dirigents del règim franquista”.
El Sr. Joan Pons Solé acaba dient que es dedica aquesta moció a tots els canongins que van morir
a la guerra, fet que subscriuen tot els grups municipals, i cita els seus noms, que són: Francesc
Alberich Veciana, Josep Mª Bertran Llauradó, Josep Bofarull Veciana, Lluis Canadell Mañé, Felicià
Cañellas Roig, Victorí Cañellas Puig, Josep Cugat Martínez, Artur Cugat Martínez, Josep Esteve
Bofarull, Agustí Fortuny Batalla, Joan Gurí Olivé, Carles Llong Vila, Sebastià Maduell Marca, Josep
Mañé Tomàs, Jaume Nolla Guinovart, Francesc Perramon Monlleó, Francesc Piñol Nolla, Esteve
Rion Altés, Emili Rull Roig, Joan Rull Roig, Nicodem Rull Roig, Josep Mª Salvadó Capafons, Josep
Sarrà Miró, Antoni Sendra Rion, Josep Serret Nolla, Sebastià Tomàs Senant, Sebastià Veciana Pons,
Josep Veciana Ras, Josep Veciana Solanes i Ricard Veciana Veciana.
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1.- Precs i preguntes presentats pel grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.
1.- A la Riera de la Boella continuen els abocaments d’aigües residuals urbanes provinents del clavegueram municipal.
Per quins motius no s’està complint l’acord firmat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament,
el 16 de desembre de 2014, pel qual s’enviarien les aigües residuals al recinte de la BASF per ser
tractades a la seva depuradora? És conscient l’Ajuntament de la Canonja que si aquesta situació
perdura podria estar incorrent en un delicte de caràcter ambiental?
Contesta l’alcalde dient que s’ha explicat molts cops la problemàtica, i que potser té dificultat per
expressar-se. Comenta que també va fer una entrevista al Diari de Tarragona, i dona una còpia al
Sr. Joan Pons. Explica que el tema és molt complex, i manifesta que convocarà a tots els regidors
a una reunió per tractar exclusivament aquest tema i donar totes les dades que se sol·licitin.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:55 hores, d'ordre del Sr. alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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