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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 29
DE GENER DE 2015.
A la Canonja, essent les vint hores del dia 29 de gener de
2015, es reuneixen els senyors membres de la Corporació,
que a la vora se citen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària,
d'acord amb l'Ordre del Dia establert. El regidor Sr. Antonio M.
Reyes Padrón s'incorpora a la sessió a les vint hores, cinc
minuts.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent
al Ple extraordinari celebrat en data 22 de desembre de
2014.- En relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb
el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (8),
de CiU (3) i del PP (1), acorda aprovar l'Acta.

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:
Diari oficial de la Generalitat.

Núm. 6784, de 8 de gener de 2015, anunci de l'Ajuntament sobre l'aprovació inicial de la
modificació de l'Ordenança municipal del mercadet exposició d'antiguitats.

Butlletí oficial de la província.

Núm. 280, de 5 de desembre de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica
l'aprovació inicial de l'expedient núm. 7/14 de modificació de crèdits del pressupost en
vigor i la modificació de la disposició addicional tercera de les bases d'execució del
pressupost.



Núm. 280, de 5 de desembre de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual s'exposa al públic el
pressupost general per a l'exercici 2015, integrat pel pressupost de l'ajuntament i pel
pressupost del Patronat de Cultura.



Núm. 293, de 23 de desembre de 2014, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa públic el text
íntegre de les modificacions aprovades de l'Ordenança municipal núm. 12, reguladora dels
preus públics.



Núm. 293, de 23 de desembre de 2014, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica
l'aprovació definitiva del projecte de pavimentació i serveis del carrer Sant Isidre.



Núm. 294, de 24 de desembre de 2014, anunci de l'Ajuntament d'aprovació inicial de
l'expedient 8/14 de modificació de crèdits.



Núm. 5, de 8 de gener de 2015, anunci de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es publica
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l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora del mercadetexposició d'antiguitats i col·leccionisme de la Canonja.


Núm. 5, de 8 de gener de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la derogació i
nova redacció dels preceptes 3è, 6è i 7è de l'Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la
taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, a favor
d'empreses de serveis de telefonia mòbil.



Núm. 10, de 14 de gener de 2015, anunci de l'Ajuntament d'aprovació definitiva del
projecte de pavimentació i serveis del carrer Verge de les Neus, al tram comprès entre el
carrer Masricart i Comte de Llar.

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 al present mes de gener de 2015.
Es quant s'informa als efectes corresponents.
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
l’última 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:

(...)
Els assistents acorden quedar-ne assabentats.
3.2.- Nomenament del jutge/essa de pau titular i substitut/a de la Canonja.- A la vista de la
proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (8), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent
acord:
""Al Ple de data 31 de març de 2011, es va acordar, entre d’altres, la proposta d’elecció del
jutge/essa de pau titular i suplent de la Canonja.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va publicar el nomenament dels Srs. Sebastià Olivé i
Marca (jutge de pau titular) i Antonio Guinovart i Solé (jutge de pau suplent), al Butlletí oficial de la
província de data 30 d’abril de 2011. El nomenament fineix als quatre anys de l’esmentada
publicació.
Vista la regulació per l'elecció dels jutges de pau establerta als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, que disposa que les vacants al càrrec de jutge de pau
titular i substitut s'anunciaran per l'Ajuntament respectiu amb la suficient antelació, mitjançant
convocatòria pública, amb indicació del termini i lloc de presentació d'instàncies. Es publicarà al
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Butlletí oficial de la província de Tarragona (BOPT) i mitjançant edictes al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del partit o Jutjat Degà i al propi Jutjat de
Pau.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Iniciar els tràmits pel nomenament del jutge/essa de pau titular i substitut/a de la Canonja.
Segon.- Efectuar les publicacions de la convocatòria al BOPT, al tauler d'edictes de l'Ajuntament,
al Jutjat Degà de Tarragona i a la seu del nou Jutjat de Pau de la Canonja.""
4.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, HISENDA I COMUNICACIÓ SOCIAL.4.1.- Anul·lació de drets reconeguts d'exercicis anteriors.- Exposada per part del regidor
d'Hisenda la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del dia, el Ple, amb el vot favorable
dels membres del grup municipal del PSC (8), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent acord:
""Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si
la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament
respon a drets efectivament exigibles actualment.
Per Decret de l’Alcaldia de data 30 de desembre de 2014, obrant a l'expedient, es resol formalitzar
comptablement les baixes i regularitzacions de drets reconeguts pendents de cobrament
d’exercicis tancats que se citen a la part expositiva.
En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 30 de desembre de 2014, ratificant-la en tots els
seus termes.""
4.2.- Compliment de la Llei de mesures per lluitar contra la morositat en les operacions
comercials, i període mig de pagament.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria
d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres
del grup municipal del PSC (8), de CiU (3) i del PP (1), acorda el següent:
""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.
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Vistos l'informes emesos pel secretari interventor actal. en data 15 de gener de 2015, que figuren
en els expedients 22/2015 i 23/2015 i ha pogut ser examinat 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, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats dels informes emesos pel secretari interventor actal. 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.""
Finalitzada la votació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Sr. Antonio M. Reyes Padrón,
regidor del grup municipal PSC, s'incorpora a la sessió, sent les vint hores quinze minuts.
Prèviament a l'inici de l'exposició i votació del punt 7.1. de l'Ordre del Dia, l'alcalde vol fer una
menció expressa de felicitació al personal d'intervenció, secretaria i urbanisme, que fan possible
que les factures es paguin amb un període de pagament de 17,35 dies (molt menys que els
terminis reglamentaris). Continua dient que la seva tasca ha sigut i segueix sent motiu de
reconeixement. L'alcalde demana que per part de tot el Ple s'agraeixi les funcions realitzades, a la
qual cosa els grups municipals CiU i PP s'hi adhereixen.
A continuació, el secretari interventor actal. de l'Ajuntament manifesta el seu agraïment pel
reconeixement que fa la Corporació en ple a la dedicació dels treballadors municipals.
5.- ENSENYAMENT..........................................
6.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.........................................
7.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES, PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ.7.1.- Treballs de col·laboració social a la Llar de jubilats municipal.- A la vista de la proposta
que realitza la regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP
(1), acorda el següent:
""El Reial Decret 1445/1982, de 25 de juny, regula diverses mesures de foment de l'ocupació, per
part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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El Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat va
aprovar la sol·licitud presentada per aquest Ajuntament per realitzar el projecte denominat Suport i
atenció a la llar de jubilats municipal, des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de 2014, amb
l'objectiu d'adscriure a un programa de col·laboració social a una persona desocupada perceptora
de prestacions per desocupació, com a conserge de la llar de jubilats.
Aquest Ajuntament ha considerat necessari continuar amb els serveis de suport i atenció a la llar
de jubilats durant l'exercici 2015.
Per resolució de l'alcaldia de data 12 de desembre de 2014, es va aprovar la presentació al Servei
d'Ocupació de Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, de la sol·licitud
per fer els treballs a dalt esmentats, d'acord amb la memòria redactada per l'assessora
sociolaboral, en el marc del Reial Decret 1445/1982, de 25 de juny.
La dita resolució va ser degudament notificada al Servei d'Ocupació de Catalunya del
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat.
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats de la resolució de l'Alcaldia especificada en la part expositiva de la present
proposta.""
7.2.- Bases reguladores per a la concessió de subvencions de suport a l'activitat comercial i
empresarial.- A la vista de la proposta que realitza la regidoria de Promoció Econòmica i
Ocupació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres
del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), acorda el següent:
""En data 19 de juliol de 2012 es va publicar al Butlletí oficial de la província de Tarragona núm.
167, l'aprovació definitiva de les bases per a l'atorgament, per part de l'Ajuntament de la Canonja,
de subvencions destinades al suport a l'activitat empresarial i comercial a la Canonja, per
incentivar la implantació d'establiments comercials, per un període comprès entre la publicació de
les dites bases al Butlletí i el 31 de maig de 2015.
És voluntat d'aquest Ajuntament continuar amb aquesta línia d'ajuts per tal d'incentivar
l'establiment de noves activitats empresarials i comercials al municipi, en l'àmbit de les claus
urbanístiques 12, 13 i 14.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts, el sostre màxim, forma d'accedir als ajuts, així com
altres criteris, es va encarregar al secretari la redacció de les bases que hauran de regir les
subvencions per aquest concepte.
Vistes les bases redactades per la secretaria, que contemplen una línia d'ajuts consistents en
subvencionar el 50% del cost de redacció dels projectes d'activitats, per un període que compren
des del dia 1 de juny de 2015 fins al 31 de desembre de 2016, les quals figuren a l'expedient de
tràmit i han pogut ser examinades 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.
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En conseqüència, el Ple adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment 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, en
l'àmbit de les claus urbanístiques 12, 13 i 14.
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, publicant una referència d'aquest anunci
en el Diari Oficial de la Generalitat, en el benentès que, de no produir-se al·legacions, quedaran
definitivament aprovades.""
8.- ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.8.1.- Conveni de col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat.- Exposada per part de la regidora d'Acció Social i
Ciutadania la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del dia, el Ple, amb el vot favorable
dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent acord:
""El Ple de l'Ajuntament, en data 28 de març de 2012, va aprovar el conveni de col·laboració
interadministrativa entre l'Ajuntament de la Canonja i el Consell Comarcal del Tarragonès en
matèria d'assistència social primària, el qual consta a l'expedient i es dóna per reproduït.
Les competències de benestar social i polítiques d'igualtat de l'Ajuntament, s'articulen a través del
contracte programa, pel període 2012-2015, que determina els mecanismes de coordinació,
cooperació i col·laboració interadministratius entre el Departament de Benestar Social i Família i el
Consell Comarcal del Tarragonès, que va ser signat en data 25 de maig de 2012.
Durant els mesos de juliol de 2013 i 2014, es van signar addendes de concreció de les condicions
per a l'exercici 2013 i concreció dels acords per al 2014, respectivament.
Segons comunica el Consell Comarcal del Tarragonès, és necessari signar un nou conveni que
s'adapti a les noves funcions i competències actualitzades fixades a la fitxa 2014, que el
Departament de Benestar i Família ha tramès al Consell Comarcal del Tarragonès.
Vist el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament de la
Canonja en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d'igualtat, el qual consta a l'expedient.
Considerant el que disposa l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l'Ajuntament de la Canonja en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d'igualtat, el qual consta a l'expedient i es dóna per reproduït.
Segon.- Facultar a l'alcalde per signar l'esmentat conveni.""
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8.2.- Subvenció destinada al Centre Obert, exercici 2014.- Exposada per part de la regidora
d'Acció Social i Ciutadania la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del dia, el Ple, amb
el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el
següent acord:
""L'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i el Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat van arribar a un acord establint dins el ContractePrograma l'abordatge dels serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies.
Un dels objectius d'aquests treballs conjunts entre el Departament de Benestar Social i Família de
la Generalitat i els representants de les comarques i els municipis de tot Catalunya era consolidar
el contracte-programa com a eina de relació interadministrativa i, de manera progressiva, anar-hi
incorporant tots aquells serveis i programes del seu àmbit competencial de Benestar Social i
Família. Van incloure, entre d'altres, les línies de subvenció que, anualment, el Departament
adreçava a tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
Al juliol de 2012, es va formalitzar el contracte-programa per al període 2012-2015 i es va
concretar en l'addenda corresponent al 2013. Les actuacions es van signar amb cadascun dels
ajuntaments de més de 20.000 habitants i amb els consells comarcals pel que fa als ajuntaments
de menys població.
El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i els representants dels municipis i
comarques de Catalunya van acordar, de cara al 2014, incorporar al contracte-programa els
serveis i programes en matèria de joventut i fer un pas endavant en la configuració dels serveis
d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les
seves famílies, afegint al contracte-programa el finançament que els ajuntaments de menys de
20.000 habitants rebíem per a centres oberts o per a programes diürns, de manera directa,
mitjançant la convocatòria de subvenció que el Departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat feia pública cada any.
El nou procediment no està supeditat a la tramitació i resolució d'una convocatòria de subvenció,
cada any. Per tant, hi ha un canvi procedimental i el 2014 no es va publicar la convocatòria de
subvenció. L'Ajuntament de la Canonja, en conseqüència, no va sol·licitar la dita subvenció,
d'acord amb el nou procediment.
El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General d'Atenció a la Infància
i l'Adolescència, va aprovar aportar a aquest Ajuntament la quantitat de 35.189,00 € per al
desenvolupament de les actuacions incloses en el Programa de serveis socials de Centre Obert,
exercici 2014, quantitat que el Consell Comarcal del Tarragonès farà efectiva a l'Ajuntament un
cop la Generalitat hagi acceptat la justificació que presentarà aquesta entitat i la Generalitat hagi
fet efectiva la transferència per aquest concepte al Consell Comarcal.
En conseqüència, el Ple acorda:
Donar-se per assabentat del nou procediment per a la concessió, per part del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat, de les subvencions per al desevolupament de les
actuacions del Programa de serveis socials de Centre Obert, i acceptar la subvenció, per import
de 35.189 €, concedida pel dit Departament pel desenvolupament de les actuacions de Centre
Obert, exercici 2014.""
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9.- GOVERNACIÓ.9.1.- Calendari laboral de festes locals per a l'any 2015.- A la vista de la proposta que realitza la
regidoria de Governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable
dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent acord:
""Vist que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 31 de juliol de 2014,
va adoptar l'acord de designar com a festes locals de la Canonja per l'any 2015, els dies 20 de
gener i 15 d'abril, sol·licitant al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
la seva inclusió en el calendari de festes locals de Catalunya per l'any 2015.
Vista l'Ordre EMO/347/2014, de 26 de novembre, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6762, de 2 de desembre de 2014, per la qual es fixa el calendari laboral de festes
de caràcter local a la Comunitat Autonòma de Catalunya per a l'any 2015, en la que s'inclou la
Canonja amb les dates anteriorment citades.
En conseqüència, el Ple acorda:
Quedar-ne assabentats de l'Ordre del conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya de data 26 de novembre de 2014, en els termes que s'indiquen a la part exposititiva del
present acord.""
9.2.- Reconeixement de compatibilitat al primer classificat en el procés selectiu per la
cobertura d'una plaça d'enginyer industrial.- A la vista de la proposta que realitza el regidor de
Governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres
del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el següent acord:
""Vist que el Sr. Sergi Triquell Güell, va resultar primer classificat del procés selectiu de la
convocatòria pública per a la selecció d’un enginyer tècnic industrial, a mitja jornada, en règim de
contractació laboral amb règim d'interinitat, mitjançant convocatòria pública i pel sistema de
concurs oposició.
Atès que el Sr. Triquell desenvolupa activitats professionals en l'àmbit privat en la branca de
l'enginyeria industrial, que vol continuar desenvolupant, i ha presentat instància on sol·licita que
l'Ajuntament li concedeixi l'oportuna compatibilitat, amb caràcter previ a la presa de possessió com
a enginyer municipal.
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
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 de l'horari en el lloc de treball de caràcter
públic.
El Sr. Triquell desenvoluparà les seves tasques a l'Ajuntament en el següent horari laboral:
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

- Dimarts:
- Dimecres:
- Dijous:

De 8.30 a 14.30 hores.
De 9.30 a 13.30 hores.
Matí, de 8.00 a 15.00 hores; tarda, de 16.15 a 19.00 hores.

En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Reconèixer al Sr. Sergi Triquell Güell la compatibilitat del seu treball a l'Ajuntament de la
Canonja, amb l'exercici d'altres activitats laborals fora de l'Administració Pública, sempre que no
afecti al seu horari laboral en aquest Ajuntament.
Segon.- Traslladar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement, i als efectes oportuns.""
9.3.- Constitució de la Comissió paritària per a la negociació del conveni de les condicions
de treball del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament.- A la vista de la proposta que
realitza el regidor de Governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), acorda:
""En virtut de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de la Canonja, en sessió ordinària celebrada
en data 31 de juliol de 2014, de denúncia del conveni laboral i de l'acord sobre les condicions de
treballs del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Tarragona, vigents i aplicables al
personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de la Canonja es va constituir, en data 14 de gener de
2015, la Mesa negociadora col·lectiva conjunta del nou Acord regulador de les condicions de
treball dels empleats públics de la Canonja, aixecant-se la corresponent Acta signada, d'una
banda, pels representants de l'Ajuntament, i de l'altra, pels representants del personal laboral i del
personal funcionari, la qual consta a l'expedient.
D'acord amb l'article 4 del text refós de l'acord sobre les condicions de treball dels funcionaris de
l'Ajuntament de Tarragona, vigents i aplicables al personal funcionari de l'Ajuntament de la
Canonja, es fa necessària la constitució d'una Comissió paritària d'interpretació, estudi i seguiment
de la negociació col·lectiva conjunta del nou Acord regulador de les condicions de treball dels
empleats públics de la Canonja.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Donar compte al Ple de l'inici de les negociacions per establir el nou Acord regulador de
les condicions de treballs dels empleats públics de la Canonja, a través de la Comissió paritària
integrada per representants de la Corporació i del personal funcionari i laboral municipal, amb la
següent composició:
- Per part de la Corporació:
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
Sr. Salvador Ferré Budesca, primer tinent d'alcalde.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, regidor d'ocupació.
- Per part dels treballadors laborals (del sindicat UGT)
Sr. Daniel Prieto Torres
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Sr. Francisco M. Rodríguez Gallardo
Beatriz Caja Arañó
- Per part dels funcionaris (del Sindicat Autònom de Policia de les Policies Locals):
Sra. Noemí Pàmies Carmona
Segon.- Procedir a la constitució d'una Comissió paritària d'interpretació, estudi i seguiment de la
negociació, amb la mateixa composició que l'especificada al punt primer.
Tercer.- Traslladar el present acord als representants sindicals pel seu coneixement i efectes
corresponents.""
9.4.- Determinació dels sectors i serveis prioritaris de l'Ajuntament.- Exposada per part de la
regidoria de Governació la seva proposta en relació a aquest punt de l'Ordre del dia, el Ple, amb el
vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (3) i del PP (1), adopta el
següent acord:
""El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, publicat en el BOE de 31 de desembre de
2011, va posar en marxa tot un seguit de mesures, de les quals tenen incidència directa a
l’administració local, entre d'altres, les següents:
a) Les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011.
b) Suspensió de les aportacions a plans de pensions.
c) Impossibilitat de procedir a la incorporació de nou personal llevat que derivi de l’execució de
convocatòries corresponents a ofertes públiques d’ocupació d’exercicis anteriors.
d) Impossibilitat de procedir a la contractació de personal temporal i al nomenament de funcionaris
interins llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Aquestes mesures han estat reiterades en les successives Lleis de Pressupostos de l'Estat.
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 31 de maig de 2012, ja es va
acordar, entre d'altres, limitar la contractació temporal i el nomenament de funcionaris interins als
casos següents, degudament motivats:
a) Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als sectors següents, que es consideren
prioritaris, i nous serveis derivats de la creació del municipi de la Canonja:
- Manteniment de terrenys de titularitat municipal, que s'adquireixen per la creació del municipi de
la Canonja.
- Nou servei de gestió tributària, inspecció i recaptació municipal.
- Nou cos de vigilants municipals.
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- Nou cos administratiu de suport al jutjat de pau.
- Nous serveis de protecció civil.
- Nous serveis administratius i tècnics de l'àrea de territori. Urbanisme planejament i gestió.
- Nous serveis administratius i tècnics de l'àrea de medi ambient.
- Àrea d'informàtica i noves tecnologies.
- Àrea de cultura i joventut.
b) Per a fer front a situacions excepcionals.
El nomenament d'interí o la contractació laboral temporal ha d’anar acompanyada d’un informe
proposta justificatiu de la regidora de governació.
La Llei 36/2014, de pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2015, en continuïtat amb les seves
precedents, determina el següent:
“Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
Per part de les regidories de governació i de serveis públics, es posa de manifest la necessitat de
poder cobrir, amb caràcter temporal, les places que restin vacants per situacions de jubilacions de
la brigada municipal i consergeria d'edificis municipals, en tant que es considera que mitjançant la
mateixa es presten serveis públics obligatoris determinats per la normativa de règim local. Així
mateix i per la mateixa motivació, es determina la necessitat de cobrir interinament una plaça a
temps parcial d'auxiliar administratiu, per l'àrea de secretaria, que resta vacant a la plantilla de
personal.
Arrel de la creació del nou municipi de la Canonja, s'està procedint a la posada en funcionament
de diversos serveis municipals de caràcter obligatori i altres bàsics i essencials pel funcionament
de la nova administració.
Considerant el que es disposa a la Llei 8/2010, de 22 d’abril, que té per objecte la creació del
municipi de la Canonja per segregació d’una part del terme municipal de Tarragona,
específicament en relació a la prestació transitòria de serveis.
Considerant el que disposen els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril, de bases del règim
local i articles 66 i 67 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, que estableixen les competències que els municipis
han d'exercir i els serveis que han de prestar.
En conseqüència, el Ple acorda:
Primer.- Considerar que existeixen necessitats urgents i inajornables que fan necessària la
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contractació temporal de personal per cobrir vacants a la brigada municipal i consergeria d'edificis
municipals, en tant es produeixin, i per proveir interinament una plaça a temps parcial d'auxiliar
administratiu, per l'àrea de secretaria, per possibilitar la prestació de serveis públics obligatoris
determinats per la normativa de règim local.
Segon.- Autoritzar i procedir, si escau, a l’inici del procés de selecció del citat personal laboral
temporal i interí.""
10.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA...................................

11.- JOVENTUT...............................................

12.- MOCIONS...............................................

13.- PRECS I PREGUNTES..............................................
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, trenta minuts, d'ordre del Sr.
alcalde, s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari actal. en dono fe.
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