A LA MESA DEL PARLAMENT
MARIA DOLORS MONTSERRAT I CULLERÉ,
CULLERÉ Portaveu del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya al Parlament, i RAFAEL LUNA i VIVAS,
VIVAS Diputat, d’acord amb allò
que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ,
RESOLUCIÓ per tal que sigui substanciada davant la COMISSIÓ D’AFERS
INSTITUCIONALS:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Canonja va ser un municipi independent fins l’any 1963, durant la dictadura
franquista, va ser annexionat a la ciutat de Tarragona.
Amb la constitució dels ajuntaments democràtics, es va iniciar el procés per dotar a La
Canonja d’autonomia administrativa. Així, l’any 1982, es van iniciar els tràmits per a
constituir-se com a entitat local menor que es van recollir en transferència de
competències acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tarragona de 14 d’abril de 1983,
posteriorment, el 1988 es va acordar la collaboració en la gestió de la recaptació
executiva de l’entitat local menor. Ja en els anys 2000, 2001 i 2003, es va incrementar
aquesta autonomia de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja fins a delegar
totes les competències que fos possible.
La Canonja constitueix una entitat físicament separada del municipi de Tarragona,
constituint-se com una comunitat local diferenciada. L’Ajuntament de Tarragona ha
manifestat la seva conformitat amb la voluntat de que l’EMD de La Canonja torni a ser
una municipi i en aquest sentit el març del 2005 es va crear una comissió paritària
amb la finalitat de determinar les qüestions bàsiques que permetessin fonamentar
aquesta voluntat.
Després de dos anys de treball, el Ple de l’Ajuntament de Tarragona en la seva sessió
extraordinària del Consell Plenari del dia 16 d’abril de 2007 es va aprovar per
unanimitat la proposta d’iniciar l’expedient d’alteració del terme municipal de
Tarragona amb motiu de la segregació de la Canonja per a constituir-se com a nou
municipi, i d’aprovar la memòria justificativa de la segregació d’acord amb el que
disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquest acord de l’Ajuntament de Tarragona, entre altres qüestions, contenia la
sollicitud al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè aprovi la creació del nou
municipi de la Canonja, i de forma simultània, acordi la supressió de la Canonja com a
entitat municipal descentralitzada, i així ho faci constar en el Registre d’Entitats Locals
del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
Davant aquesta petició, el Govern en la reunió del seu Consell del passat 7 de gener de
2009, va denegar formalment la petició de la Canonja de ser municipi independent,
alhora que constatava la legitimitat de la petició de la Canonja d’esdevenir municipi.
Els motius adduïts pel Govern per denegar la petició de segregació realitzada per
l’Ajuntament de Tarragona són els informes desfavorables de la Comissió de
Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora.
La segregació de la Canonja del municipi de Tarragona és una demanda amb un fort
arrelament en els canonjins, i que compta amb el suport de totes les forces polítiques
de la ciutat de Tarragona, així com també amb el vist-i-plau d’altres administracions
locals com la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar els
tràmits necessaris per tal posar en marxa la iniciativa legislativa apuntada com a
solució singular per la Comissió Jurídica Assessora del Govern de la Generalitat, per a
segregar una part del terme municipal de Tarragona per constituir el municipi de la
Canonja.

Maria Dolors Montserrat i Culleré
Palau del Parlament, 12 de gener de 2009

Rafael Luna i Vivas

