ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
CELEBRAT EL DIA 3 DE DESEMBRE DE 2015.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 3 de desembre de 2015, 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, grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, grup municipal del PSC.
Sra. Sílvia Sola Clua, grup municipal del PSC.
Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, del grup municipal de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretaria intervenció
Daniel Sánchez Miguel, secretari interventor acctal.
No assistents i/o excusats
Cap
La Sra. Sílvia Sola Clua s’incorpora a la sessió a les 19:35 hores, abans d'iniciar-se el debat del
punt 3.5) de l'ordre del dia.
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 extraordinària
de data 23 de novembre de 2015, que acompanyava a la convocatòria.
2.- Despatx oficial.
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Per l’alcaldia es dóna compte del Despatx oficial que hi ha hagut des de la darrera sessió plenària
ordinària.
Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 6976, de 15 d'octubre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública
l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança número 12, reguladora dels preus
públics.

•

Núm. 6977, de 16 d'octubre de 2015, anunci pel qual es publica el nomenament del Sr.
Félix Salaet Ripollès per ocupar una plaça de vigilant municipal, pel període 1 al 31
d'octubre de 2015.

•

Núm. 6984, de 27 d'octubre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial del
projecte executiu i de condicionament de la zona verda de l'av. Manuel Carrasco i
Formiguera i es disposa l'obertura de la licitació.

•

Núm. 7007, de 27 de novembre de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació definitiva
de les bases reguladores del Carnaval de la Canonja.

•

Núm. 7007, de 27 de novembre de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació definitiva
de les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses i nous
emprenedors, per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, any 2016.

Butlletí oficial de la província.
•

Núm. 228, de 2 d'octubre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
delegació específica en el regidor Sr. José Luis Sánchez Lorente per al casament de la
parella formada per la Sra. Samara Santiago Heredia i el Sr. Cecilio Cortés Cortés.

•

Núm. 228, de 2 d'octubre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la
delegació específica en el regidor Sr. Salvador Ferré Budesca per al casament de la
parella formada per la Sra. Carmen Fernández Fernández i el Sr. Marc Ferré Barenys.

•

Núm. 238, de 15 d'octubre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
inicial de les bases reguladores per a la concessió d'incentius a les empreses i nous
emprenedors per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, per l'any 2016.

•

Núm. 238, de 15 d'octubre de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació inicial de les
bases reguladores del carnaval de la Canonja.

•

Núm. 241, de 19 d'octubre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial dels
projectes de millora del paviment, jardineria i il·luminació del Castell de Masricart; de
restauració de les façanes de l'abadia de l'església de Masricart (actual llar d'infants) i de
millora del clavegueram municipal des del camí Vell de Reus fins la connexió amb la riera
de la Boella.

•

Núm. 241, de 19 d'octubre de 2015, anunci d'informació pública de la sol·licitud de llicència
ambiental presentada per la mercantil Tarraco Laundry, SL, per desenvolupar l'activitat de
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bugaderia industrial a la nau situada al carrer Vila-seca, 30.
•

Núm. 241, de 19 d'octubre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial de
l'expedient núm. 8/15 de modificació de crèdits en el pressupost en vigor de l'Ajuntament
de la Canonja.

•

Núm. 241, de 19 d'octubre de 2015, anunci pel qual es fa pública l'aprovació inicial de la
modificació de l'Ordenança núm. 12, reguladora dels preus públics.

•

Núm. 241, de 19 d'octubre de 2015, anunci pel qual es publica el nomenament del Sr. Félix
Salaet Ripollès per ocupar una plaça de vigilant municipal, pel període 1 al 31 d'octubre de
2015.

•

Núm. 241, de 19 d'octubre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
provisional de la modificació de les Ordenances fiscals números 7, 8, 11 i 13.

•

Núm. 241, de 19 d'octubre de 2015, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
notifica a diferents interessats que hauran de retirar de la via pública els vehicles de la
seva propietat o presentar les al·legacions que considerin adients.

•

Núm. 246, de 24 d'octubre de 2015, anunci pel qual es publica la formalització del
contracte d'execució de les obres de construcció d'un nou gimnàs al poliesportiu municipal.

•

Núm. 248, de 27 d'octubre de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es publcia la incoació
d'un expedient per donar de baixa per inscripció indeguda a diferents persones que figuren
empadronades en el padró d'habitants municipal sense tenir residència efectiva al
municipi.

•

Núm. 250, de 29 d'octubre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial del
projecte executiu i de condicionament de la zona verda de l'av. Manuel Carrasco i
Formiguera i es disposa l'obertura de la licitació.

•

Núm. 264, de 14 de novembre de 2015, edicte de l'Ajuntament pel qual es publica la
declaració de caducitat de diferents inscripcions en el Padró municipal d'habitants.

•

Núm. 267, de 18 de novembre de 2015, edicte pel qual es publica l'aprovació definitiva i el
text íntegre de les bases reguladores del Carnaval de la Canonja.

•

Núm. 267, de 18 de novembre de 2015, edicte pel qual es publica l'aprovació definitiva i el
text íntegre de les bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses
i nous emprenedors, any 2016.

•

Núm. 270, de 21 de novembre de 2015, edicte de l'Ajuntament de la Canonja pel qual es
notifica la concessió d'una subvenció a la natalitat, a favor de la Sra. Jennifer Romera
Hidalgo.

•

Núm. 274, de 26 de novembre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació inicial del
Projecte de la fase I de condicionament del Mas de l'Abeurador com a centre
d'interpretació arqueològica.
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•

Núm. 274, de 26 de novembre de 2015, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic el
nomenament de diferents treballadors de la brigada municipal i la jubilació parcial del Sr.
José Luis Jarque Royo.

•

Núm. 274, de 26 de novembre de 2015, anunci pel qual es publica l'aprovació definitiva de
la modificació de crèdits núm. 8/15 en el pressupost municipal 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 al present mes de novembre de 2015.

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 les tarifes de subministrament d'aigua i clavegueram per a
l'exercici 2016.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà en contra de la proposta en tant que es tracta
d'un procediment sense debat en relació a les tarifes que s'apliquen, i sense que l'Ajuntament
tingui veu al Consell d'Administració d'EMATSA, que es tracta d'una empresa mixta.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l'alcaldia, en relació a aquest punt de l'Ordre
del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del PSC (9),
CIU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1), l'acord que
seguidament es transcriu:
El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), en
sessió de data 30 de setembre de 2015, va acordar aprovar les noves tarifes de l'aigua i
clavegueram per l'any 2016, congelades durant els anys 2014 i 2015.
Pel que fa a les tarifes de clavegueram, es manté la congelació de tarifa per a l'exercici 2016 i,
respecte de l'aigua, s'augmenta la tarifa mitjana del 0,43%, tot i que es congela la tarifa del 48%
dels abonats.
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Atès que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada en data 29 d'octubre de
2012, va aprovar la constitució de la Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès
entre l’Ajuntament de la Canonja i l’Ajuntament de Tarragona, d’acord amb l’objecte i les finalitats
que es defineixen en el conveni fundacional que s’aprova de forma simultània i els estatuts que
formen part del mateix conveni.
Vist que en data 24 de gener de 2013, l'Ajuntament de la Canonja i l'Ajuntament de Tarragona van
signar el conveni fundacional de la Comunitat de Municipis de Serveis d'Aigua del Tarragonès, a
l’empara d’allò que preveuen els articles 123 a 132 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que segons disposa l'article 10, apartat d) dels estatuts que formen part del conveni, és
competència del Consell de la Comunitat de Municipis de Serveis d'Aigua del Tarragonès emetre
l'informe preceptiu relatiu a les tarifes del servei de subministrament d'aigua i de clavegueram
aplicables a tots els municipis agrupats.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Informar favorablement les tarifes de subministrament d'aigua, per a l'exercici 2016,
segons es determina a l'acord del Consell d'Administració d'EMATSA, de data 30 de setembre de
2015, que són les següents:
Quota fixa servei:
- Domèstics C i menors
- Domèstics D i majors

€/bimestre
10,7933 €
20,6533 €

- Ús industrial, comercial i altres usos fins a 13 mm
- Us industrial, comercial i altres usos a partir de 13 mm

21,1000 €
34,9000 €

- Municipals fins a 13 mm
- Municipals a partir de 13 mm

24,0000 €
35,3333 €

- Contra incendis

35,3333 €

Consums
Ús domèstic:
- B1: de 0 a 10 m3/bimestre
- B2: d'11 a 29 m3/bimestre
- B3: >29 m3/bimestre

€/m3
0,3436 €
0,5436 €
2,2750 €

Ús industrial, comercial i altres usos

2,0736 €

Ús municipal

0,7836 €
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En les famílies nombroses el tercer bloc s'inicia en:
Núm. membres
5
6
7
8

Inici B3
38 m3
46 m3
54 m3
62 m3

Segon.- Informar favorablement les tarifes de clavegueram, per a l'exercici 2016, segons es
determina a l'acord del Consell d'Administració d'EMATSA, de data 30 de setembre de 2015, que
són les següents:
Concepte

Preu

Ús domèstic
Ús comercial, industrial i altres usos
Domèstic amb la característica de família nombrosa,
a partir de 38 m3

0,2083 €/m3
0,6353 €/m3
0,1041 €/m3

Tercer.- Traslladar el present acord a l'Ajuntament de Tarragona i a EMATSA, pel seu coneixement
i efectes corresponents.
3.4.- Proposta d'aprovació de les bases de la convocatòria d'ajuts a la natalitat de
l'Ajuntament de la Canonja.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà en contra de la proposta, per la mateixa
motivació que en altres convocatòries similars, en tant que entén que caldria fixar criteris socials
per a l'atorgament de les subvencions.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l'alcaldia, en relació a aquest punt de l'Ordre
del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del PSC (9),
CIU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1), l'acord que
seguidament es transcriu:
Vist que aquest Ajuntament té la voluntat de mantenir el sistema d'ajuts a la natalitat o l'adopció en
l'àmbit del municipi de la Canonja, que han estat vigents durant els exercicis 2013, 2014 i 2015.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts, i la forma d'accedir als mateixos, així com els criteris
generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la redacció de les
corresponents bases d'ajuts destinades als pares o mares dels nens o nenes biològics o adoptats
a partir de l'1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018, 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 text
legal pel que fa a l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
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En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases de la convocatòria per a la concessió d'ajuts a la natalitat o
l'adopció en l'àmbit del municipi de la Canonja, destinades als pares o mares dels nens o nenes
biològics o adoptats a partir de l'1 de gener de 2016 i fins al 31 de desembre de 2018, les quals es
troben a l'expedient en tràmit, i es donen per íntegrament reproduïdes.
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, publicant una referència
d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el benentès que, de no
produir-se al·legacions, quedaran definitivament aprovades.
Abans d'iniciar-se el debat del punt 3.5), s'incorpora a la sessió la Sra. Sílvia Sola Clua (19:35
hores).
3.5.- Proposta d'acord relativa a l'aprovació de felicitacions al cos de vigilants municipals. A
la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
El Cos de vigilants de la Canonja va lliurar al Cos de Mossos d'Esquadra un informe d'interès
policial relacionat amb un fet que incideix en la salut pública, en concret, per una possible
existència de cultiu de cànnabis en un habitatge.
En relació a aquesta informació, va destacar la ràpida comunicació i activació dels serveis policials
amb la finalitat de preveure un operatiu per poder localitzar la dita plantació. També cal destacar la
col·laboració ciutadana, que va informar el Cos de vigilants municipal dels moviments del
presumpte autor.
Com a resultat de la intervenció policial, amb la correcta cooperació i coordinació del Cos de
vigilants, el Cos de Mossos d'Esquadra va detenir el presumpte autor amb imputació d'un delicte
de tràfic de drogues, així com el comís d'un nombre rellevant de plantes de cànnabis i diferent
material elèctric.
L'Àrea Bàsica Policial del Tarragonès-Mossos d'Esquadra, de la Generalitat, va presentar davant
d'aquest Ajuntament, en data 7 d'octubre de 2015, un escrit pel qual transmet el seu agraïment
als efectius del Cos de vigilants municipal i, en especial, al seu cap Sr. Manel Catalan Padilla,
havent col·laborat activament per la resolució dels fets esmentats.
En altra actuació dels agents del Cos de vigilants municipal Sr. Francisco Javier Ruíz Sánchez i
Sra. Cristina Rufat Guimerà, en la matinada del dia 3 d'abril de 2015, mentre realitzaven un control
de trànsit a la cruïlla entre els carrers de la Bassa Fonda i Comte de Llar, van veure un vehicle que
circulava en direcció contrària pel carrer de les Dues Hortes. Després d'una breu persecució, el
van aturar a la Ctra. N-340 per identificar els ocupants i, davant la seva actitud intranquil·la, van
alertar els Mossos, que van detenir el conductor tras comprovar que tenia pendents dues ordres
de detenció i ingrés a presó emeses per l'Audiència Provincial de Còrdova i que havia estat
condemnat a 48 anys de presó per l'assassinat de dues agents de la Policia Local de Còrdova i
l'atracament a la sucursal del Banc de Santander de Còrdova, havent-se fugat l'any 2009 durant
un permís que li havia estat concedit.
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La competència per adoptar acords de felicitació correspon al Ple de la corporació.
Aquest Ajuntament considera que és de justícia felicitar públicament i reconèixer les tasques
portades a terme pel Cos de vigilants municipal i pel seu cap, Sr. Manel Catalan Padilla, i de forma
individual, als agents Sr. Francisco Javier Ruíz Sánchez i Sra. Cristina Rufat Guimerà.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Felicitar públicament al Cos de vigilants municipal i al seu cap Sr. Manel Catalan Padilla,
per les tasques realitzades per contribuir a l'esclariment dels fets esmentats en la part expositiva
del present acord, en relació al delicte de tràfic de drogues, i d'altra banda felicitar als agents Sr.
Francisco Javier Ruíz Sánchez i Sra. Cristina Rufat Guimerà, per la seva actuació, que va
contribuir a la detenció d'un delincuent molt perillós, un assassí, que es va fugar durant un permís.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Bàsica Policial del Tarragonès-Mossos
d'Esquadra i als efectius del Cos de vigilants municipal, pel seu coneixement.
3.6.- Proposta relativa al canvi d'actuació d'una obra inclosa al Pla d'Acció Municipal,
anualitat 2016. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre
del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
Antecedents.El Ple de la Diputació de Tarragona de 27 de juliol de 2012 va aprovar inicialment les bases del
Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016, que es van integrar com a programa específic al Pla Únic
d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
En el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6263, de 28 de novembre de 2012, es va publicar el
Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del
PUOSC per al període 2013-2016, i es va obrir la convocatòria única per aquest període, tant del
PUOSC com dels programes específics de les diputacions.
El Ple d'aquest Ajuntament va acordar sol·licitar, entre d'altres, la inclusió de les obres de
Construcció dels vestidors del camp d'esports municipal dins del PUOSC i del PAM, amb un
pressupost de licitació de 250.000 € (IVA inclòs), i sol·licitar subvencions per imports de 68.000,00
€ (PUOSC) i de 70.000,00 € (PAM).
El Ple de la Diputació, en sessió ordinària celebrada en data 28 de novembre de 2014, va acordar,
entre d'altres, aprovar la planificació del PAM de l'anualitat 2016, incloent les obres de Construcció
de vestidors al camp d'esports municipal, per l'import de licitació abans esmentat i per l'import de
subvenció de 70.000,00 €.
El Ple de la Diputació, en sessió de 24 de setembre de 2015, va acordar iniciar un tràmit
d'informació pública per un termini de 20 dies, des de la data de publicació de l'anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), per tal que els ens locals puguin sol·licitar la
modificació de l'objecte de les actuacions aprovades per a l'anualitat 2016.
L'acord esmentat anteriorment es va publicar al BOPT núm. 263, de 13 de novembre de 2015,
finalitzant així el termini per presentar les modificacions d'actuacions el dia 7 de desembre de
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2015.
És necessitat d'aquest Ajuntament sol·licitar a la Diputació de Tarragona, dintre del dit tràmit
d'al·legacions, una modificació de l'actuació Construcció dels vestidors del camp d'esports
municipal, per la següent actuació:
Nom

Pressupost de
licitació (IVA inclòs)

Import de subvenció

Projecte bàsic i d'execució dels acabats interiors
i les instal·lacions del vestidor del soterrani del
poliesportiu municipal.

250.000,00 €

70.000,00 €

Fonaments de dret.- Bases reguladores i d'execució del PUOSC per al període 2013-2016, en convocatòria única per
aquest període, tant del PUOSC com dels programes específics de les diputacions, aprovades
mitjançant el Decret 155/2012, de 20 de novembre i publicades en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 6263 de 28 de novembre de 2012.
- Article 21 de la Llei 7/1985, de 12 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció
donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, respecte a les competències de l'alcaldia.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Tarragona, dintre del tràmit d'al·legacions a la formulació del
Pla d'Acció Municipal, anualitat 2016, la modificació de l'actuació aprovada següent
Nom

Pressupost de
licitació (IVA inclòs)

Import de subvenció

Construcció dels vestidors del camp d'esports
municipal

250.000,00 €

70.000,00 €

Nom

Pressupost de
licitació (IVA inclòs)

Import de subvenció

Projecte bàsic i d'execució dels acabats interiors
i les instal·lacions del vestidor del soterrani del
poliesportiu municipal.

250.000,00 €

70.000,00 €

Per l'actuació

Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, la documentació necessària en el tràmit, de
conformitat amb les bases de la convocatòria del PAM.
Tercer.- Facultar l'alcalde de la Corporació per signar la totalitat de la documentació que sigui
necessària en ordre a la sol·licitud de canvi d'actuació.
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3.7.- Donar compte de la revocació i modificació de diverses competències delegades per
l'alcaldia en la Junta de Govern Local. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació
a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda restar-ne assabentat:
Vist el decret de l'alcaldia de data 16 de novembre de 2015, el qual figura a l’expedient, que
transcrit literalment diu:
“Atès que aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny
de 2015, i en virtut de la potestat d’autoorganització, va designar els membres que han d’integrar
la Junta de Govern Local i els tinents d’alcalde.
De conformitat amb els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la delegació de l’exercici
de les atribucions pròpies en la junta de govern local i, en els municipis on aquesta no fos
constituïda, en els tinents d’alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que es puguin
efectuar. Tot això, llevat de les matèries indelegables previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Per resolució de l’alcaldia de data 22 de juny de 2015 es va acordar la delegació de diverses
competències de l’alcaldia en la Junta de Govern Local.
D’acord amb l’article 13.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, determina que la delegació de
competències serà revocable en qualsevol coment.
Es proposa la revocació de la delegació d’alguna de les competències delegades, que
seguidament s’especificaran, en tant que es precís que els procediments no s’endarrereixin en el
temps, per motius d’agilitat administrativa:





Nomenament dels òrgans de selecció del personal funcionari i laboral.
Selecció i nomenament del personal i la seva sanció, excepte la separació del servei
dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.
Expedients d’ordre d’execució.
Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de
normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’alcalde.

Així mateix, es proposa concretar alguna de les delegacions efectuades a la resolució esmentada,
que restaran amb el següent redactat:



Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar els padrons de tributs així com les seves
baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals, excepte les relatives al cementiri
municipal, i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan
el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, així com l’alienació de patrimoni, quan el seu valor no superi el
percentatge ni la quantia indicada.

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
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esmentada, resolc:
Primer.- Revocar la delegació de competències efectuada per resolució de l’alcaldia de data 22 de
juny de 2015, en relació a les següents matèries:





Nomenament dels òrgans de selecció del personal funcionari i laboral.
Selecció i nomenament del personal i la seva sanció, excepte la separació del servei
dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.
Expedients d’ordre d’execució.
Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de
normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’alcalde.

Segon.- Modificar la redacció d’alguna de les competències delegades per l’esmentada resolució,
que restaran redactades de la següent forma:



Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar els padrons de tributs, així com les seves
baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals, excepte les relatives al cementiri
municipal, i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan
el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de
tres milions d’euros, així com l’alienació de patrimoni, quan el seu valor no superi el
percentatge ni la quantia indicada.

Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es faci.
Quart.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la web
municipal www.lacanonja.cat, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de
l’endemà de la seva signatura”.
En conseqüència el Ple acorda:
Restar assabentat de la resolució de l’alcaldia transcrita a la part expositiva.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2016.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, els regidors del grups municipals del Partit
Popular, Candidatura d'Unitat Popular i Convergència i Unió, manifesten el següent:
Representant del Partit Popular:
“Doy mi apoyo a los presupuestos para el año 2016.
No obstante, quiero hacer constar las siguientes premisas:
Primero dar las gracias por atender nuestra propuesta de aumentar la cantidad asignada a las
ayudas de urgencia social. La cantidad estimada de 15.000,00 € nos parece adecuada.
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También dar las gracias por la deferencia presupuestaria que se ha tenido con la asociación de
comerciantes de La Canonja.
Para cuando se realicen ajustes presupuestarios, ruego tengan en consideración las siguientes
propuestas:
1. Recaudación de impuestos: sería excelente que se tuviesen en cuenta situaciones de exención
de impuestos o disminución de las tasas para ciudadanos en situación de crisis económica
demostrada, falta de empleo o en situación de riesgo social.
2. Se deberían replantear las ayudas para libros y material escolar, bien que sean para todos,
pero hay que estudiar los casos con mayor necesidad, pues esa ayuda es mínima en tales
situaciones (becas, etc..)
3. Seguimos albergando la esperanza y no nos cansaremos de seguir insistiendo, para que exista
una mayor inversión en la adecuación de los parques infantiles de La Canonja. Se necesitan que
sean espacios más seguros y mejor acondicionados.
4. Respecto a la publicación de la revista de La Canonja, se podría tener en cuenta que existen
entidades de carácter social en la Canonja con las que se podría colaborar y ayudar con su
edición (Ej: Topromi...).
5. Por último, esperamos que la figura del Interventor sea una realidad pronta en nuestro
Ayuntamiento. Las auditorias ya están normalizadas en todas las entidades, y nos aportan
seguridad y transparencia. Tener una figura que se ocupe específicamente del control financiero,
del control interno de la gestión económico-financiera, responsabilizándose e informando de la
legalidad y la eficacia de los ingresos y de los gastos, de la comprobación periódica del grado de
cumplimiento de los objetivos, del análisis de los costes y el rendimiento de los servicios o
inversiones, nos daría tranquilidad a todos, y sería muy bien recibido para descargar trabajo a
nuestro querido Secretario”.
Representant de la Candidatura d'Unitat Popular:
“Per valorar la nostra posició respecte els pressupostos, d’entrada ens trobem davant uns
pressupostos que nosaltres no haguéssim fet així. En la mesura del possible hem fet l’esforç
perquè el treball al voltant dels pressupostos fos el màxim de participada possible i coherent amb
el nostre fonament, l’assemblea. Per això aquest document l’hem girat del dret i del revés amb un
grup de treball que vam crear.
Quan se’ns va convidar per part de l’alcalde a participar en les reunions de debat dels
pressupostos ens esperàvem una altra cosa, sincerament. Crèiem, humils nosaltres, que tot
l’equip de govern portaria els pressupostos treballats, havent revisat totes les partides, què es
gasta i què no, què significa cada concepte, quina previsió d’increment o disminució hi ha per l’any
següent en base a l’executat i en base a un ideari polític concret, etc. Però per sorpresa nostra, no
ha estat així. La majoria dels regidors no han obert boca a les reunions, semblava que rebéssin
els pressupostos per primera vegada a la primera reunió quan el secretari els va portar, i en
aquesta sala hem presenciat com el mateix equip de govern es discutia per on posar uns euros
amunt i avall, d’una àrea a una altra. L’any que ve, si l’estil de les reunions de treball dels
pressupostos ha de ser aquest, nosaltres no hi participarem.
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Entrant al detall, per una banda valorem molt positivament certs aspectes: saldar el 100% dels
deutes que aquest Ajuntament anava arrossegant amb els bancs, incrementar notablement
algunes partides socials, apostar econòmicament per l’ocupació, garantir el manteniment del
nostre entorn, parcs i jardins amb partides importants, ajudant a les entitats a tirar endavant, en
especial aquelles entitats culturals que es troben en una greu situació, entre d’altres. Però en cap
cas podem estar d’acord en un pressupost que considerem descompensat al veure algunes xifres
que alertem que són molt altes, en detriment d’altres: urbanisme i obres públiques amb projectes
d’obres i reformes pressupostades molt a l’alça, despeses per òrgans de govern a les quals
nosaltres ja vam votar en contra en el Ple d’aprovació dels salaris i dietes de regidors i alcaldia
(ara no mirarem cap a un altre costat per no veure el mateix, que això representa un 2,3% del
pressupost, mentre que a joventut hi dediquem el 0,7%, per això diem que és un pressupost
descompensat), despeses de protocol que freguen els 50.000 €, despeses en publicitat del tot
prescindibles, una partida de participació simbòlica que pràcticament només cobreix les enquestes
online i que no permetrà que l’any que ve tinguem uns pressupostos participatius com se’ns ha dit.
Hem observat també nombroses partides que sembla que es posin per costum i que a finals d’any
no es gasten i que s'aprofiten a finals d'any per fer modificacions de crèdit de més de 100.000 €.
En el discurs d’inici de mandat la CUP vam dir que l'equip de govern del PSC ens trobarà al costat
en la defensa dels drets socials, en l’impuls del govern obert i participatiu, en el recolzament al
teixit associatiu, en el foment de l’ocupació, en oferir als joves molt més del que els hi ofereix
aquest poble ara mateix. Mà estesa per repensar l’economia d’aquest poble, que ara ens infla de
milions, però ens desinfla la salut. Ens hi trobareu, i l’any que ve voldrem estar defensant aquests
pressupostos, però enguany no els podem avalar pels motius exposats, per això hi votarem en
contra”
Representant de Convergència i Unió:
“Donem el nostre suport als pressupostos de 2016, per dues qüestions: una és que ens semblen
uns pressupostos justos i equitatius, i d'altra banda, pel bon acolliment de les propostes que des
de Convergència vam fer arribar a l'equip de govern i la incorporació de les mateixes al
pressupost. Crear una partida d'ajudes a les famílies que ho necessitin, com pot ser adaptar els
seus habitatges per motius de dependència, fer inversions en parcs i jardins, o dedicar una partida
al fet que siguin els propis canongins els qui decideixin on invertir-la.
Des de la nostra formació política estem oberts a totes les opinions, comentaris i a col·laborar en
tot allò que se'ns proposi”.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor d'hisenda, en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del
PSC (10), CIU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1), l'acord
que seguidament es transcriu:
Vist el pressupost general de l'Ajuntament de la Canonja per al proper exercici de 2016, el detall
del qual és com segueix:
Pressupost general d’ingressos:
Pressupost
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Pressupost

Pressupost

Capítol

Denominació

Ajuntament

Capítol I

Impostos directes

8.510.900,00 €

8.510.900,00 €

Capítol II

Impostos indirectes

65.000,00 €

65.000,00 €

Capítol III

Taxes i altres ingressos

Capítol IV

Transferències corrents

Capítol V

Ingressos patrimonials

Capítol VI

Alienació inversions reals

0,00 €

0,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

200.000,00 €

200.000,00 €

Capítol VIII

Actius financers

80.000,00 €

80.000,00 €

Capítol IX

Passius financers

0,00 €

0,00 €

TOTALS

658.900,00 €

Patronat

General

2.500,00 €

661.400,00 €

1.408.100,00 € 112.420,00 €

1.520.520,00 €

106.100,00 €

80,00 €

11.029.000,00 € 115.000,00 €

106.180,00 €

11.144.000,00 €

Pressupost general de despeses:
Pressupost

Pressupost

Pressupost

Denominació

Ajuntament

Patronat

General

Capítol I

Remuneracions de personal

2.037.400,00 €

Capítol II

Béns corrents i serveis

2.521.200,00 €

Capítol III

Despeses financeres

Capítol IV

Transferències corrents

Capítol VI

Inversions reals

Capítol VII

Transferències de capital

Capítol

Capítol IX

Passius financers
TOTALS

96.000,00 €

2.617.200,00 €

57.400,00 €

57.400,00 €

4.790.700,00 €

4.790.700,00 €

716.300,00 €

Capítol VIII Actius financers

2.037.400,00 €

19.000,00 €

735.300,00 €

0,00 €

0,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

826.000,00 €

826.000,00 €

11.029.000,00 € 115.000,00 €

11.144.000,00 €

El pressupost general consolidat de l’Ajuntament de la Canonja és el següent:

CAPÍTOL
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
TOTAL

PRESSUPOST
D’INGRESSOS
8.510.900,00 €
65.000,00 €
661.400,00 €
1.417.520,00 €
106.180,00 €
0,00 €
200.000,00 €
80.000,00 €
0,00 €
11.041.000,00 €
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CAPÍTOL
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX
TOTAL

PRESSUPOST
DE DESPESES
2.037.400,00 €
2.521.200,00 €
57.400,00 €
4.790.700,00 €
0,00 €
728.300,00 €
0,00 €
80.000,00 €
826.000,00 €
11.041.000,00 €

Considerant que l'article 6 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, determina que s'integraran en
el pressupost de l'Ajuntament els dels seus òrgans desconcentrats sense personalitat jurídica
pròpia.
Vist el pressupost per a l'exercici 2016, traslladat per la presidència del Patronat de cultura del
Castell de Masricart, òrgan desconcentrat constituït a l'empara de l'establert als articles 192 i
següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny, del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Vist el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, pendent de desenvolupament reglamentari.
Vista la documentació que s’acompanya, el pressupost general de l'Ajuntament la Canonja
compleix el sostre de la despesa no financera, d’acord amb el límit establert de l’1,8% i coherent
amb l’objectiu d’estabilitat.
Vista també la plantilla i la relació valorada de llocs de treball d'aquesta entitat confeccionada de
conformitat a l'establert a l'article 283 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, la qual resulta com segueix:
PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIS DE CARRERA
Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

SECRETARI D'HABILITACIÓ NACIONAL
1 (vacant)
A1
Habilitació nacional
Secretaria
Secretari d'habilitació nacional Entrada

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

INTERVENTOR D'HABILITACIÓ NACIONAL
1 (vacant)
A1
Habilitació nacional
intervenció
Interventor d'habilitació nacional Entrada

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
1
A1 (coberta definitivament)
Administració General
Tècnica
Tècnic d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:

ARQUITECTE MUNICIPAL
1 (coberta interinament)
A1
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Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ARQUITECTE TÈCNIC
1 (a temps parcial, vacant)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC MIG ADMINISTRATIU URBANISME
1 (coberta interinament)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC MIG OCUPACIÓ
1 (a temps parcial, vacant)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

TÈCNIC MIG TRIBUTARI I RECAPTACIÓ
1 (a temps parcial, vacant)
A2
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ADMINISTRATIU D' ADMINISTRACIÓ GENERAL
2 (cobertes interinament)
C1
Administració General
Administratiu
Administratiu d’Administració General

Denominació de la plaça:

ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ GENERAL – Tributari
i Recaptació (a temps parcial, vacant)
1 (Vacant)
C1
Administració General
Administratiu
Administratiu d’Administració General

Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:
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Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

AUXILIAR ADMINISTRACIÓ GENERAL - secretaria
1 (a temps parcial, vacant)
C2
Administració General
Auxiliar
Auxiliar d’Administració General

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

Cap de Seguretat
1 (coberta definitivament)
AP
Administració especial
AP
AP d’Administració especial

Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

Vigilants municipals
8 (7 cobertes interinament, 1 vacant)
AP
Administració especial
AP
Administratiu d’Administració General

PERSONAL LABORAL FIXE
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL MUNICIPAL (½ JORNADA)
ASSISTENT SOCIAL
EDUCADORA DE CARRER
MESTRE D'ADULTS
OFICIAL ADM. 2ª
OFICIAL D'INFORMATICA
AUXILIAR ADMINISTRATIU
AUXILIAR ADMINISTRATIU – COORDINADOR OMAC
AUXILIAR ADMINISTRATIU – COORDINADOR INT-REC
AUXILIAR ADMINISTRATIU SERV. SOCIALS (TEMPS PARCIAL)
AUX. BIBLIOTECA
AUXILIAR ADMINISTRATIU ARXIU (½ JORNADA)
OFICIAL 3ª PALETA
PEONS BRIGADA OBRES
NETEJADORES
CONSERGE ESCOLA
CONSERGE POLIESPORTIU
CONSERGE PATRONAT
PROFESSOR/A MANUALITATS

LLOCS
1
1
1
1
3
1
6
1
1
1
1
1
5
5
2
1
1
1
1

PERSONAL EVENTUAL
ASSESSORA DE COMUNICACIÓ
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1

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIS DE CARRERA:
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIXE
NÚMERO TOTAL PERSONAL EVENTUAL
NÚMERO TOTAL DE LLOCS DE TREBALL

21
35
1
57

Vista la plantilla municipal, que comprèn la relació valorada dels llocs de treball de l'Ajuntament, la
qual consta a l'expedient, on es detalla l'adscripció laboral dels treballadors així com les seves
retribucions.
Atès que l’Ajuntament de la Canonja no disposa actualment de relació de llocs de treballs
aprovada, ni s’ha creat la plaça de tresorer.
Vistos els antecedents de l’expedient iniciat per a la creació i classificació de les places de
secretaria i intervenció d’entrada.
Vist l'informe emès per la secretaria intervenció.
En conseqüència, el Ple acorda el següent.
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2016, que consta
dels següents pressupostos:

Ajuntament de La Canonja
Patronat Cultura Castell Masricart
Total Pressupost abans consolidació
Deducció operacions interelacionades
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT

INGRESSOS
11.029.000,00 €
115.000,00 €
11.144.000,00 €
103.000,00 €
11.041.000,00 €

DESPESES
11.029.000,00 €
115.000,00 €
11.144.000,00 €
103.000,00 €
11.041.000,00 €

Segon.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, d’acord amb el límit establert de l’1,8% i coherent amb l’objectiu d’estabilitat.
Tercer.- Aprovar la plantilla del seu personal, en els termes que figuren a la relació valorada de
llocs de treball de l'Ajuntament, la qual consta a l'expedient.
Quart.- L’Ajuntament de la Canonja, en l’expedient corresponent a l’aprovació de la relació de llocs
de treball, s’ajustarà a normativa vigent reguladora dels funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, preveient, en el seu cas, que no hi hagin llocs de treball amb un complement específic
superior a les places corresponents a la secretaria i intervenció d’entrada. Així mateix, incoarà
expedient per a la creació de la plaça de tresorer municipal, que es proveirà segons l’esmentada
normativa.
Cinquè.- Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2016.
Sisè.- Aprovar el programa d'inversions i el seu finançament, inclòs en el mateix pressupost.
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Setè.- Aprovar les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2016.
Vuitè.- Aprovar el pla de tresoreria de l’Ajuntament de l’any 2016, inclòs en el mateix pressupost.
Novè.- Que s'exposi al públic per termini de quinze dies, i se segueixi la tramitació reglamentària
que preveu la legislació vigent.
4.2.- Donar compte al Ple dels informes emesos pel secretari interventor actal. 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 tercer trimestre de 2015. 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 restar-ne assabentat:
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 pel secretari interventor actal. en data 28 d’octubre de 2015, que
figuren en els expedients 715/2015 i 676/2015 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-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.
4.3.- Donar compte al Ple de l'informe emès pel secretari interventor actal. en relació a
l'obligació de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, tercer trimestre de 2015. 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 restar-ne assabentat:
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

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 pel secretari interventor actal. en data 28 d’octubre de 2015, relatiu al
subministrament d’informació trimestral, tercer trimestre 2015, que figura a l'expedient 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.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de l'informe emès pel secretari interventor actal. 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, en relació al tercer trimestre de 2015.
4.4.- Proposta de modificació de crèdits número 11 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, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
Vists l’informe emès pel secretari interventor accidental, 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. 11/2015 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
1532.61113
1532.61115
171.61120
231.62305

Denominació
Condicionament i millora serveis i pavimentació Pl. Barri Nou
Execució vorera est Av. Sector Nord i millora itinerari adaptat
Condicionament. Zona jocs infantils Pl. Ernest Lluch
Projecte Instal·lació sistema d’aire condicionat al centre cívic
(manualitats i sala polivalent)
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Import
58.000,00
44.000,00
33.500,00
6.000,00

165. 60901
165. 611xx

Enllumenat públic del c/Camí de La Coma
Il·luminació (Enllumenat) façana Castell de Masricart

18.985,00
10.015,00
170.500,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
011. 91304
171.21004
1532.21001
231.22608
330.62201
337.22612
342.22608
491.22602
920.22603
925.48900

Denominació
Amortització préstec BBVA/2009 1M€
Materials divers, parcs i jardins
Conservac. I mantenim. Via pública
Despeses diverses funcionament
Proj. Restauració façana i Plaça del Castell
Pla Local Joventut
Despeses diverses funcionament esport
Publicitat i propaganda
Publicacions diaris oficials (ampliable)
Subvenció entitats (Orfeó Canongí)

Import
175.000,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
16.000,00
216.000,00

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

170.500,00
216.000,00
386.500,00

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
161.60903
241.22699
330.62202
1532.61103
151.22700
171.21001
231.21200
231.22701
231. 22714

Denominació
Col·lector aigua Cm Vell Reus fins a la Riera de la Boella
Projecte d’ocupació
Projecte reformes orfeó Canongí
Condicionam. Espais públics
Treballs conservació via pública
Conservac. I mantenin. Mur verd
Conservac. Centre Cívic
Despeses funcionament Centre Cívic
Programa Servei a la dona
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Import
161.000,00
7.000,00
16.000,00
4.500,00
7.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000.00
4.000,00
211.500,00

Romanent de Tresoreria per a despeses generals (ajustat)
Aplicació
Denominació
pressupostària
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
175.000,00€

RESUM
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
ROMANENT DE TRESORERIA

211.500,00 €
175.000,00 €

Segon- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2015.
Tercer - Modificar les bases d'execució del pressupost a la disposició addicional tercera que
correspon a la relació d’aportacions i subvencions a entitats, amb el següent detall:

ENTITAT
Orfeó Canongí

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
925. 48900

IMPORT
MODIFICACIÓ
16.000,00 €

Quart - Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè - En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits
de les aplicacions pressupostàries que s’han indicat.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta d'aprovació del conveni-marc entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament
de la Canonja, de col·laboració en matèria de seguretat viària. la vista de la proposta que
realitza el regidor de seguretat ciutadana en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple,
aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
El Departament d'Interior és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el
Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determini per reglament.
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D'acord amb l'art. 7 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, s'atribueix als
municipis competències en matèria d'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva
titularitat, així com la seva vigilància per mitjà d'agents propis, la denúncia de les infraccions que
s'hi cometin i la sanció d'aquestes quan no estigui expressament atribuïda a una altra
administració.
En els darrers anys, a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents de
trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes
vies ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els
àmbits urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb l'objectiu de reduir els accidents de
trànsit.
El Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d'actuació la cooperació
amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l'objectiu de
contribuir a la creació d'una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
Al Pla de seguretat viària s'estableix una línia de cooperació amb els governs locals.
Una de les accions establertes al Pla per tal d'impulsar un espai continu de seguretat viària i
involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és la
d'establir un marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament per tal de
desenvolupar una participació millor i més efectiva d'ambdues parts en el disseny, execució i
evolució de les polítiques de seguretat viària.
Vistos el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de la Canonja i el Servei Català de
Trànsit en matèria de seguretat viària i l'Annex 1 al conveni marc referit a la col·laboració per a la
redacció d'un Pla local de seguretat viària per a l'Ajuntament, els quals consten 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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de la Canonja i el Servei
Català de Trànsit, en matèria de seguretat viària, i aprovar l'Annex 1 al conveni marc referit a la
col·laboració per a la redacció d'un Pla local de seguretat viària per a l'Ajuntament, els quals
consten a l'expedient i es donen per reproduïts.
Segon.- Procedir a la constitució d'una Comissió mixta de seguiment i control del present conveni,
que ha d'estar formada per un representant de cada entitat, designats per cadascun dels
representants signants del conveni, i que serà l'encarregada de portar a terme els convenis
específics que se'n puguin aprovar, d'acord amb la naturalesa de la col·laboració i acció a realitzar
en matèria de trànsit i seguretat viària.
Tercer.- Facultar a l'alcalde per signar l'esmentat conveni marc i l'esmentat Annex 1 al conveni
marc.
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Quart.- Donar trasllat del present acord al Servei Català de Trànsit, pel seu coneixement i als
efectes corresponents.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d'acord en relació a la justificació de despeses relatives a la Festa Major
d'Estiu, exercici 2015. A la vista de la proposta que realitza el regidor de festes en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
La Canonja ha celebrat durant el mes d'agost la Festa de Masricart, el dia 5, i la Festa Major
d'Estiu, en honor de la Mare de Déu de l'Esperança, el dia 15, amb un seguit d'actes socials,
esportius, lúdics i culturals que han configurat un programa extens en el que també hi han
participat les entitats canongines.
Vista la relació de despeses i les factures corresponents a les festes esmentades, obrant a
l'expedient, de la qual es desprèn que l’import de les despeses a aplicar a diferents aplicacions
pressupostàries ascendeix a un total de 96.896,68 €.
En conseqüència, es proposa al Ple d'adopció del següent acord:
Aprovar la justificació de despeses de la Festa de Masricart i de la Festa Major d'estiu 2015,
segons relació i factures obrants a l'expedient, per import de 96.896,68 €, amb càrrec a les
diferents aplicacions pressupostàries que figuren a la relació.
8.2.- Proposta d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'administració electrònica. A
la vista de la proposta que realitza el regidor de noves tecnologies en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
Vist l’ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica, la qual figura a l’expedient en
tràmit, que s’ajusta a l’ordenança tipus facilitada pel Consorci d’Administració Oberta (en endavant
Consorci AOC).
Considerant que l’Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de la societat de la
informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els ciutadans i les
ciutadanes i el conjunt de l’administració municipal, incloent-hi la consulta de la informació
administrativa, la de les dades en poder de l’administració municipals i la realització de tràmits per
mitjans electrònics. En aquest procés, es posaran en marxa els components i els mòduls externs
comuns de l’administració electrònica, com són el registre telemàtic, la seu electrònica, la
notificació, l’arxiu, el tauler d’edictes...etcètera.
Atès que es complementa d’aquesta manera, el catàleg de tràmits i de procediments accessibles
per mitjans electrònics, que figuren a la web, però que no es difonen mitjançant una seu
electrònica, que es defineix com l’adreça electrònica per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat,
gestió i administració de la qual corresponen a l’administració municipal en l’exercici de les seves
competències, i que contindrà els mitjans electrònics que els ciutadans i ciutadanes poden utilitzar
en cada supòsit en l’exercici del seu dret a comunicar-se amb l’Ajuntament i per a la formulació de
suggeriments i queixes; la informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació de
serveis disponibles; publicacions dels diaris i butlletins oficials, relació de sistemes de signatura
admesos; relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que poden presentar-se,
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entre d’altres.
Atès que l’ordenança regula els drets i deures dels ciutadans en el marc de l’administració
electrònica, els instruments d’acreditació de la seva voluntat i forma d’identificació, la forma de
materialitzar la informació administrativa, el tauler d’edictes electrònic, els procediments tramitats
per via electrònica, les notificacions telemàtiques, el registre, arxiu i accés a documents
electrònics, entre d’altes.
Vistes les disposicions transitòries establertes al text de l’ordenança.
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:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de l’administració electrònica, el text
de la qual figura a l’expedient en tràmit.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’ordenança 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.
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública i d'audiència als interessats, 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 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.
Cinquè.- Facultar a l’alcalde tan ampliament con sigui necessari, als efectes que pugui signar la
documentació adient o efectuar els tràmits necessaris, per tal de posar en funcionament diversos
serveis relacionats amb l’administració electrònica, tant si és necessari com si no ho és l’aprovació
definitiva prèvia de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica objecte del present
expedient: l’etauler, la seu electrònica municipal, l’ENotum, Etram, o qualsevol altre servei que ha
ofertat o que pugui ofertar el Consorci AOC.
8.3.- Proposta d'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració
Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria de
subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals. A la vista de la
proposta que realitza el regidor de noves tecnologies en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el
Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
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Vist el conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria de subministrament d'informació de caràcter
tributari a les entitats locals, el qual figura a l'expedient en tràmit.
Atès que l'esmentat conveni té per finalitat establir un sistema estable i periòdic de
subministrament d'informació per part de l'Agència Tributària a les entitats locals, preservant els
drets de les persones a les què es refereix la informació.
Atès que el conveni regula l'accès a la informació relativa a les obligacions tributàries de tercers,
que poden ser útils per agilitzar expedients de contractació, de subvencions, de beques i ajuts, de
recaptació o gestió tributària, entre d'altres.
Atès que és necessari formalitzar l'adhesió íntegra al conveni mitjançant acord del Ple municipal.
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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l'adhesió íntegra al Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal
d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria de
subministrament d'informació de caràcter tributaria a les entitats locals, el qual figura a l'expedient
en tràmit.
Segon.- Facultar a l'alcalde per signar tota la documentació adient al tràmit.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Restar assabentats de diverses 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 restar-ne assabentat:
La Junta de Govern Local, en data 2 de novembre de 2015, va adoptar els acords que
seguidament es transcriuen:
“Primer.- Nomenar al Sr. Francisco Javier Ruíz Merino, per ocupar una plaça vacant d'oficial de la
brigada municipal de l'Ajuntament de la Canonja, amb contracte laboral d'interinitat, i mentre no
sigui possible la seva provisió mitjançant el sistema reglamentari, amb efectes a partir del dia 9 de
novembre de 2015, sent la seva categoria laboral l'assimilada al nivell VIII de les taules salarials
del Conveni que afecta al personal laboral al servei de l'Ajuntament, amb una jornada laboral de
37:50 hores setmanals
Segon.- Nomenar al Sr. Javier Quirós Romero, per ocupar una plaça vacant de peó de la brigada
municipal de l'Ajuntament de la Canonja, amb contracte laboral d'interinitat, i mentre no sigui
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possible la seva provisió mitjançant el sistema reglamentari, amb efectes a partir del dia 9 de
novembre de 2015, sent la seva categoria laboral l'assimilada al nivell XI de les taules salarials del
Conveni que afecta al personal laboral al servei de l'Ajuntament, amb una jornada laboral de 37:50
hores setmanals.
Tercer.- Aprovar la contractació del Sr. David García Espejo, amb un 75% de la jornada i categoria
professional de peó, per a substituir la jubilació parcial del Sr. Jose Luis Plaza Mendieta, per un
període que va des del 9 de novembre de 2015 (inclòs) fins a la jubilació definitiva del Sr. José
Luis Plaza Mendieta, que complirà els 65 anys el dia 18 d'octubre de 2018.
L'horari laboral del Sr. David García Espejo, serà de 28 hores setmanals, a raó de 5 hores diàries
pel matí (de 8 a 13h) i 3 hores setmanals per la tarda, a concretar pel responsable de la brigada
municipal segons necessitats del servei.
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.
Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Sisè.- Donar compte del present acord al proper plenari”.
“Primer.- Aprovar la jubilació parcial del Sr. José Luis Jarque Royo, amb una reducció del 75% de
la seva jornada laboral, amb data d'efecte 9 de novembre de 2015 (inclòs), i fins a la seva jubilació
definitiva, al complir l'edat reglamentària.
Segon.- Aprovar la contractació del Sr. José Antonio Marín López, amb un 75% de la jornada i
categoria professional de peó, per a substituir la jubilació parcial del Sr. José Luis Jarque Royo,
per un període que va des del 9 de novembre de 2015 (inclòs) fins a la jubilació definitiva del Sr.
Jarque, que complirà els 65 anys el dia 16 de juliol de 2019.
L'horari laboral del Sr. José Antonio Marín López, serà de 28 hores setmanals, a raó de 5 hores
diàries pel matí (de 8 a 13h) i 3 hores setmanals per la tarda, a concretar pel responsable de la
brigada municipal segons necessitats del servei”.
Així mateix, la Junta de Govern Local, en data 16 de novembre de 2015, va acordar aprovar el
nomenament de la Sra. Elisabeth Llambrich Prat per a ocupar interinament, per un període de sis
mesos, una plaça d’auxiliar administratiu, a mitja jornada, enquadrada l’escala d’administració
general, subescala auxiliar, subgrup C2, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament,
amb data d’efectes inicials a partir del dia 17 de novembre de 2015 (inclòs).
En conseqüència, el ple acorda:
Restar assabentats de les contractacions de personal que figuren a la part expositiva del present
acord.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT.C/ Raval, 11
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12.1.- Proposta d'aprovació de l'acord-marc entre el Consell Comarcal del Tarragonès i
l'Ajuntament de la Canonja, de col·laboració per a l'impuls de la garantia juvenil als
municipis. A la vista de la proposta que realitza la regidora de joventut en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, per unanimitat l'acord que seguidament es transcriu:
En data 30 de desembre de 2014 va sortir publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, del Departament d'Empresa i Ocupació, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'Impulsors del
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obria la convocatòria anticipada per a l'any 2015.
A l'esmentada Ordre (base 2) s'especifica que els Consells Comarcals de Catalunya poden ser
beneficiaris d'aquesta subvenció, que es concreta en una aportació econòmica per a la
contractació d'un/a tècnic/a durant un any de durada a jornada completa, per desenvolupar
únicament les funcions relatives a impulsar la Garantia Juvenil especificades a l'article 5 i es
podran desenvolupar des dels espais destinats a l'atenció al jove (Punts d'Informació Juvenil i
Oficines Joves).
El Consell Comarcal del Tarragonès va sol·licitar aquesta subvenció al Departament d'Empresa i
Ocupació després de ser aprovada en la seva Junta de Govern Joventut en data 23 de febrer de
2015, i posteriorment, va rebre resolució favorable de la mateixa.
L'Ajuntament de la Canonja, coneixedor d'aquest fet, i no havent tingut cap possibilitat de ser
beneficiari d'aquesta subvenció, ha fet arribar una petició de descentralització del servei d'atenció
al jove en tot allò referent a la Garantia Juvenil a través de permanències del/la professional
impulsor/a que en desenvoluparà les funcions.
L'art. 14.1 de la Llei 33/2010, de polítiques de joventut, estableix que els ens locals
supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur àmbit territorial es duguin a terme,
amb nivells de qualitat homogenis, els serveis i les activitats complementàries en matèria de
joventut dels ajuntaments.
En aquesta línia, el Consell Comarcal del Tarragonès vol respondre a la petició de l'Ajuntament
per facilitar l'atenció directa al jove tal i com se sol·licita i, d'acord amb els recursos existents, s'avé
a l'aprovació i la signatura d'un acord marc de col·laboració.
Vist l'acord marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament de la
Canonja per a l'impuls de la Garantia Juvenil al municipi, 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, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l'acord marc de col·laboració entre l'Ajuntament de la Canonja i el Consell
Comarcal del Tarragonès, per a l'impuls de la Garantia Juvenil al municipi, el qual consta a
l'expedient i es dóna per reproduït.
Segon.- Facultar a l'alcalde per signar l'esmentat acord marc.
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Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Tarragonès, pel seu coneixement
i als efectes corresponents.
Seguidament, es formulen dues proposicions de l'alcaldia, en relació a punts que no van ser
inclosos a l'ordre del dia.
El secretari informa que, excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar proposicions que no constin
a l’ordre del dia, per raó d’urgència que haurà de ser apreciada, almenys per la majoria simple del
Ple.
Seguidament, en tant que els assumptes no figuren a l'ordre del dia de la sessió, per unanimitat
dels assistents s'aprova la urgència per debatre'l.
Aprovada la urgència, a la vista de les propostes de l'alcaldia, el ple aprova, per unanimitat, els
acords que seguidament es transcriu:
FOD 1.- Reconeixement de compatibilitat a la treballadora municipal Sra. Mercè Veciana
Bové.
Vista la instància presentada per la Sra. Mercè Veciana Bové, personal eventual d'aquest
ajuntament, de data 27 de novembre de 2015, en la qual sol·licita l'atorgament de compatibilitat
per a realitzar activitats privades per compte propi, en horari de tarda, fora de la seva jornada
laboral.
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 la
interessada, 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.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Reconèixer a la Sra. Mercè Veciana Bové la compatibilitat del seu treball a l'Ajuntament
de la Canonja, amb l'exercici d'altres activitats laborals o mercantils fora de l'Administració Pública,
sempre que no afecti al seu horari laboral en aquest Ajuntament.
Segon.- Traslladar el present acord a la interessada, pel seu coneixement, i als efectes oportuns.
FOD 2.- Rescisió del conveni signat amb l'Orfeó Canongí, de data 3 de desembre de 2008,
relatiu a la rehabilitació de la seva seu social.
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Espasa Canadell, amb NIF núm. 39.692.919-W i en la
seva condició de president de l'Orfeó Canongí, en la qual exposa que mitjançant conveni de
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col·laboració entre l'Ajuntament de la Canonja i l'Orfeó Canongí, de data 3 de desembre de 2008,
per la rehabilitació de la seva seu social i per la utilització gratuïta de les sales a favor de
l'Ajuntament, aquest últim es compromet a col·laborar en el finançament de les obres de reforma i
remodelació de l'edifici de l'Orfeó Canongí, amb una aportació de 12.000 € anuals, durant un
període màxim de 10 anys.
Que la quantitat corresponent a l'exercici 2014, va ser pagada per part de l'Ajuntament de la
Canonja, restant pendent de justificar, però durant aquest exercici no es van realitzar obres
d'inversió i durant el 2015, tampoc es realitzaran, procedint-se per part de l'Orfeó Canongí al
reintegrament de l'import avançat per l'Ajuntament durant l'exerici 2014, segons es manifesta a la
instància.
Que la Junta directiva de l'Orfeó Canongí ha mantingut contactes amb Ajuntament de la Canonja
als efectes traspasar-li l'edifici de la seva propietat situat a la Plaça Mestre Gols, per a ser utilitzat
per a ús i servei públic, amb la condició d'obtenir un dret d'usdefruit de part de l'edifici per
continuar amb les seves activitats. En aquest sentit, se sol·licita a la instància que es deixi sense
efecte el conveni de data 3 de desembre de 2008 abans esmentat, incloent les aportacions dels
exercicis 2014 i 2015, per mutu acord de les parts, i, en general, per la futura pèrdua de la
propietat de l'immoble per part de l'Orfeó Canongí.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Deixar sense efecte i rescindir el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de la
Canonja i l'Orfeó Canongí, de data 3 de desembre de 2008, per la rehabilitació de la seva seu
social i per la utilització gratuïta de les sales a favor de l'Ajuntament, incloent les aportacions dels
exercicis 2014 i 2015, per mutu acord de les parts, i, en general, per la futura pèrdua de la
propietat de l'immoble per part de l'Orfeó Canongí.
Segon.- Traslladar el present acord als interessats, pel seu coneixement, i als efectes oportuns.
13.- MOCIONS.Seguidament, es proposa per part de la totalitat de grups municipals l'aprovació d'una moció en
relació a la violència de gènere.
El secretari informa que, excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar Mocions que no constin a
l’ordre del dia, per raó d’urgència que haurà de ser apreciada, almenys per la majoria simple del
Ple.
Seguidament, en tant que l'assumpte no figura a l'ordre del dia de la sessió, per unanimitat dels
assistents s'aprova la urgència per debatre'l.
Aprovada la urgència, a la vista de la proposta que realitzen els grups municipals del PSC, CIU,
CUP i PP en relació a aquest punt, el Ple, aprova, per unanimitat, l'acord que seguidament es
transcriu:
La violència de gènere no és un problema que afecti a l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com
el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat, desigualtat basada en els
encara arrelats valors patriarcals de la societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix a les
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dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors possessions pròpies sense
els drets mínims d’igualtat, llibertat, respecte i capacitat de decisió.
Amb aquest convenciment va néixer la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i fins i tot premiada com una de les millors lleis
de lluita contra la violència cap a les dones i que estableix un sòlid i complet marc legal per a la
prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o excompany
sentimental.
Malgrat això, les dones segueixen sofrint violència de gènere, i el nombre d'assassinats es manté
en xifres esgarrifoses. En els últims mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i
menors commocionant a tota la societat. Hem patit un repunt d'assassinats masclistes, convertint
l'estiu de 2015 en un període tràgic, en el qual s'han registrat el major nombre d'assassinats des
de 2010.
Una violència davant la qual no podem ni volem romandre impassibles. La igualtat d’oportunitats i
drets entre dones i homes és un principi fonamental. El reconeixement que fa la Constitució de
1978 d'Espanya com un Estat social i democràtic de Dret que propugna com a valors superiors del
seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític ha de traduir-se en la
plena consideració de les dones com a subjectes de drets de ciutadania. No obstant això, la
ciutadania de les dones encara no està consolidada i freqüentment es troba en dubte. Enfront
d'això, és necessari reforçar i promoure els mecanismes que la garanteixin i l'allunyin del vaivé de
les conjuntures polítiques.
Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de gènere, que
garanteixi una resposta efectiva a les dones que sofreixen violència així com als seus fills i filles
generant i oferint els mecanismes necessaris per aconseguir-ho.
La situació de violència que sofreixen les dones ens exigeix avançar cap el compliment del
conveni d'Istanbul, ratificat per Espanya i que aborda de manera integral la violència contra les
dones. Ens exigeix un gran acord per una societat segura i lliure de violència contra les dones que
impliqui a tota la societat i els poders públics per lluitar des de tots els àmbits contra la Violència
de Gènere, que no escatimi esforços, mitjans i recursos.
Defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere, especialment, la
detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, donat que els
Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania.
Per totes aquestes raons, el ple de l'Ajuntament de la Canonja aprova la següent moció en la qual
insta a la Generalitat a fer una aposta clara per la Tolerància Zero envers la violència contra les
dones:
1.- Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en tots els
nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i llarga crisi que patim
ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.
2.- Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la detecció i
el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
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3.- Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral contra la
violència de gènere
4.- Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones assolint el compromís de
finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les
víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els impagaments de
pensions.
Per altra banda, instem al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i
Institucional Contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i lliure de violència
contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els últims anys,
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les víctimes de
violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com dels serveis de
proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la partida destinada a la Delegació del Govern per
a la violència de gènere en els pressupostos Generals de l'Estat 2016 per desenvolupar la Llei de
Mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei per a l’eradicació de la
violència contra les dones i la Llei d’Igualtat catalana.
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis públics,
impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials municipals i centres
de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament Judicial
Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència de gènere sobre
l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des del moment en el qual posen la
denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han retirat
la denúncia per violència de gènere.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la Violència de
Gènere.
7. Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- sexual i de
prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de violència
de gènere.
9. Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional especialitzat, com a
advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats especialitzats de violència
de gènere tinguin certificat, prèviament a ocupar el seu lloc, formació específica en la matèria
impartida per una institució acreditada.
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10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de 2004 per
abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència contra la dona, tal com
exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el Conveni del Consell d'Europa sobre
Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul),
que l’Estat espanyol ha ratificat.
En aquests moments intervé la regidora del grup municipal del Partit Popular comentant que entén
que es una moció constructiva que proposa mesures, en positiu, a l'Estat i a la Generalitat. No
parla de xifres concretes perquè depén dels pressupostos generals de l'Estat. La filosofia de la
moció és perfectament assumible, i el Partit Popular s'hi adhereix sense cap problema.
14.- PRECS I PREGUNTES.No es produeixen.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, cinc minuts, d'ordre del Sr. Alcalde
s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari accidental, en dono fe.
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