ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA
CELEBRAT EL DIA 30 DE JUNY DE 2015.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 30 de juny de 2015, es reuneixen els
senyors membres de la Corporació, que a continuació es relacionen, a l'objecte de celebrar sessió
extraordinària, d'acord amb l'Ordre del Dia establert:
Presidència:
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
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.Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acta, s'han formulat davant de secretaria dues esmenes, en
relació a l'esborrany que va enviar-se juntament amb l'ordre del dia de la sessió.
La primera, per part del Sr. Roc Muñoz Martínez, en el sentit que caldria incorporar en la seva
intervenció la expressió “Que tengamos suerte, que nos vaya bonito”, seguidament a l'expressió
que ja figurava a l'esborrany de l'acta “Que tengáis suerte, que os vaya bonito”.
La segona, per part de la Sra. Mª Encarnació Quílez Valdelvira, en el sentit que caldria incorporar
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a la part final de la seva intervenció el següent:
“Quiero por último expresar mi reconocimiento, respeto y agradecimiento a mis ex-compañeros de
consistorio: Cori, Abert, Mila y Paqui. Todo en esta vida pasa pero lo que permanece para siempre
es el amor, con todo mi cariño os digo que aquí tenéis una amiga”.
S'accepta la incorporació de les esmenes i es procedeix a votar el nou redactat, el qual s'aprova
per unanimitat dels assistents.
2.- Donar compte de les resolucions de l'alcaldia de data 15 de juny de 2015, relatives al
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels tinents d’alcalde,
delegacions especifiques efectuades per l’alcaldia als regidors i nomenament de personal
eventual. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, acorda restar-ne assabentat:
“Vist el decret de l'alcaldia de data 15 de juny de 2015, el qual figura a l’expedient, que transcrit
literalment diu:
“De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament.
El nomenament dels tinents d'alcalde i dels membres de la junta de govern és competència de
l'alcalde a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 i 46.1 i 52.4 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
La composició de la junta de govern local, es troba regulada als articles 23.1 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 52 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
L'article 56 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament orgànic municipal
(ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia en favor de regidors i
regidores.
Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament preveu l'existència d’àrees de
direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de cadascuna de les quals hi ha d’haver
un regidor o regidora de l'Ajuntament.
Atès que correspon a l’alcalde nomenar les diferents persones que han d’assumir la condició de
regidors/res delegats/des.
Atès que, arran de l’elecció del nou alcalde de la Canonja, s’han de formalitzar les delegacions
adients.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada, resolc:
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Primer.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local d’aquest ajuntament els regidors i les
regidores següents:
•
•
•
•

Sr. Salvador Ferré Budesca.
Sra. Francisca Márquez Sola
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez
Sr. Francisco Domínguez Sánchez.

Segon.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit
es relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local :

•
•
•
•

Sr. Salvador Ferré Budesca, primer tinent d'alcalde.
Sra. Francisca Márquez Sola, segona tinent d'alcalde.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, tercer tinent d'alcalde.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, quart tinent d'alcalde.

Tercer.- Conferir les següents delegacions específiques en favor dels regidors i regidores que
s'esmenten, amb la finalitat de gestionar assumptes o serveis determinats (tasques d’estudi,
proposta, execució, i conformar pressupostos i factures) i sense que la delegació comporti la
facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Salvador Ferré Budesca, àrea de cultura, àrea de participació ciutadana i àrea de
comunicació social.
Sra. Francisca Márquez Sola, àrea d'acció social i ciutadania i àrea de salut.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, àrea de festes, àrea de relacions ciutadanes, àrea de
promoció econòmica i àrea de noves tecnologies.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, àrea de seguretat ciutadana, àrea de protecció civil i
àrea d’esports.
Sra. Lucía López Cerdán, àrea de joventut.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, àrea de serveis públics i àrea d’hisenda.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, àrea de governació.
Sra. Glòria Virgili Gispert, àrea de medi ambient i àrea de neteja pública.
Sra. Sílvia Sola Clua, àrea d’ensenyament i àrea d’ocupació.
L'alcaldia es reserva l’exercici de les competències corresponents a l'Àrea d'Urbanisme i
Llicències i l'Àrea de Relacions Institucionals.

Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es faci.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores afectats”.
Vist el decret de l’alcaldia de data 15 de juny de 2015, que transcrit literalment diu el següent:
“Vistes les necessitats de personal eventual, per efectuar tasques de comunicació d'aquesta
alcaldia, es proposa el nomenament de la Sra. Mercè Veciana Bové, per a ocupar el lloc de treball
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de confiança i/o assessorament especial que figura a la plantilla i relació valorada de llocs de
treball municipal.
La legislació aplicable ve determinada per:
- L'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'EBEP.
- Els articles 22.2.i), 89, 90, i 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local.
- L'article 176 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Els articles 41.14 i 50.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals.
De conformitat amb l'article 104 BIS de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, les dotacions de llocs de treball de personal eventual, haurà d'ajustar-se als següent
límits i normes:
“(...) En els ajuntaments de municipis amb població superior a 5.000 habitants i no superior a
10.000 habitants, podran incloure en les seves plantilles de lloc de treball de personal eventual per
un número que no podrà excedir d'un (…).
Considerant que, segons informa la Intervenció dels Fons, aquesta despesa ha de comptabilitzarse a les aplicacions pressupostàries 91211000 91211001, a les quals existeix suficient
consignació.
En conseqüència l'alcaldia en ús de les atribucions que li són conferides per la legislació vigent,
resol:
PRIMER.- Nomenar a la Sra. Mercè Veciana Bové, com a personal eventual, per ocupar el lloc de
treball de confiança i/o assessorament especial de comunicació, amb unes retribucions brutes
mensuals de 1.132 €, en 14 pagues, amb una dedicació de 21 hores i trenta minuts setmanals,
amb efectes econòmics a la data de la present resolució.
SEGON.- El nomenat podrà ser cessat o separat lliurement per l'alcaldia en qualsevol moment del
mandat de l'actual corporació. En qualsevol cas, el personal eventual cessarà automàticament en
tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l'autoritat a la que prestin la seva
funció de confiança o assessorament.
TERCER.- Notificar el present nomenament a la interessada.
QUART.- Fer públic el nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Donar compte al Ple de la present resolució.
En conseqüència, el Ple, acorda el següent:
Quedar-ne assabentats de les resolucions de l'alcaldia d'aquesta mateixa data, 15 de juny de
2015, les quals figura a l’expedient en tràmit, relativa al nomenament dels membres de la Junta de
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Govern Local, dels tinents d’alcalde, delegacions especifiques efectuades per l’alcaldia als
regidors i a la Junta de Govern Local i de nomenament de personal eventual, que han estat
transcrites a la part expositiva”.
3.- Donar compte de la resolució de l'alcaldia de data 22 de juny de 2015, de delegació
d'atribucions a 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, acorda restar-ne assabentat:
“Vist el decret de l'alcaldia de data 22 de juny 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 tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans
esmentada, resolc:
Primer.- Constituir en el sí de l'Ajuntament de la Canonja la Junta de Govern Local, com a òrgan
necessari i col·legiat de preceptiva existència, que s’integrarà per l'Alcalde i quatre Regidors,
equivalents al terç del nombre legal de membres d’aquesta Corporació.
La Junta de Govern Local ajustarà el seu funcionament de conformitat amb allò que estableixen
els articles 112 i 113 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, a aquests efectes
es reunirà en sessió ordinària amb una periodicitat quinzenal, els dilluns a les 19 hores a la sala
de sessions de l’Ajuntament, prèviament convocada a l’efecte. La periodicitat assenyalada podrà
modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta perquè, quan la convocatòria coincideixi amb
períodes de vacances, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els
assumptes municipals.
Segon.- .- La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, gaudirà de les facultats següents:
1.- L’assistència permanent a l'Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
2.- Les que es deleguen per part de l’alcaldia mitjançant la present resolució, les quals
s’expressen tot seguit:
En matèria de recursos humans:
•
•

Aprovar l’oferta pública d’ocupació
Aprovar les bases per a la selecció de personal i per als procediments de provisió de llocs
de treball.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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.
Jubilacions.
Disposar el trasllat en comissió de serveis d’un funcionari a qualsevol altre lloc de treball de
l’entitat local o a una altra administració pública .
Aprovar la permuta dels càrrecs de funcionaris.
Resoldre sobre totes les situacions administratives del personal municipal.
Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat i de gratificacions,
així com assignar totes les altres retribucions complementàries que no tinguin caràcter fix
ni periòdic, d’acord amb la normativa reguladora del personal al servei dels ens locals.
Resoldre tots els procediments disciplinaris.
Reconèixer els triennis o punts d’antiguitat del personal de l’Ajuntament.
Aprovar els plans de formació del personal.
Aprovació de les bases dels plans d’ocupació.

En matèria d’hisenda, contractació i patrimoni
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Gestió i recaptació de padrons fiscals. Aprovar les liquidacions de drets i padrons de tributs
així com les seves baixes, fraccionaments, ajornaments, recursos i incidències.
Devolucions d’ingressos indeguts.
Sol·licitar i acceptar l'atorgament de subvencions de tota classe quan la disposició que
reguli la convocatòria no estableixi que sigui el Ple de l'Ajuntament l'òrgan competent per
sol·licitar-les i acceptar-les
Concertació d'operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en
cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l'exercici anterior.
Acordar la devolució de fiances i avals bancaris.
En matèria de contractació, llevat dels contractes considerats menors per la normativa
vigent, es deleguen les competències respecte els contractes d’obres, subministraments,
serveis, de gestió de serveis públics, administratius especials i privats, quan el seu import
no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no
sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi
ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni
la quantia assenyalada. Per aquests contractes es delega així mateix, la corresponent
aprovació d’autorització i disposició de despesa.
L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals 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.
Aprovació i tramitació dels expedients d’obres, manteniments i serveis que s’executen per
administració.
Aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació
o concessió i estigui previst en el pressupost.
Les operacions d’actualització de l’inventari general municipal.
Aprovar tot tipus de convenis amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades,
dins dels límits competencials de l’Alcalde.
Seguiment i aprovacions de despeses o compensacions en relació als convenis econòmics
i de serveis signats amb l’Ajuntament de Tarragona, que siguin competència de l’alcaldia.
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En matèria de governació

•
•

Expedients relatius al padró municipal.
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial.

En matèria d’urbanisme

•
•
•
•
•
•
•

Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general, que no estiguin
expressament atribuïts al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i
dels projectes d’urbanització.
Acord finalitzador relatiu a la primera ocupació d’edificis.
Acord finalitzador dels expedients relatius a llicències d’obra major, o legalització.
Acord finalitzador dels expedients relatius a activitats.
Expedients relatius a ordres d’execució.
Expedients relatius a llicències en sòl no urbanitzable i als usos i obres provisionals del sòl.
Expedients relatius als guals.

En matèria sancionadora
•

Acordar la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de
normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’Alcalde.

En matèria de revisió d’actes administratius
•

•

Resoldre tots els recursos de reposició i extraordinaris de revisió que s’interposin contra
actes dictats per la Junta de Govern Local.
Resoldre els expedients de revisió d’ofici i de revocació dels actes administratius dictats
per la Junta de Govern Local, sempre i quan no sigui preceptiva la declaració de lesivitat
que correspon al Ple.

L’alcalde es reserva la facultat d’aprovar puntualment, i/o per raons d’urgència o pel compliment
de terminis legalment establerts, l’advocació de qualsevol de les competències delegades a favor
de la Junta de Govern Local.
Les atribucions delegades s'hauran d'exercitar per la Junta de Govern Local, en els termes i dins
dels límits de la present delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.
Les presents delegacions, de conformitat amb el que disposa l'article 51.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a l'adopció del present acord,
sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i tindran caràcter
indefinit, sens perjudici de la potestat de l'alcaldia d’advocació de totes o algunes de les
atribucions delegades en la Junta de Govern.
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
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l’endemà de la seva signatura.
Cinquè.- Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores afectats”.
4.- Proposta d'acord en relació al règim de dedicació dels càrrecs electes de la Corporació
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, fa constar que, tot i què l'acord s'ajusta a la normativa vigent i malgrat que hi ha
una reducció respecte a les retribucions precedents, els sous són excessius. Considera que un
sou de 45.000 €, per un poble que no arriba als 6.000 habitants, és molt elevat, i que supera a
sous en capitals de comarca com al cas de Valls o Montblanc.
Fa constar que considera correcte que es cobrin salaris en comptes de dietes en les dedicacions
parcials, però que l'import que s'aprova, per una dedicació de 8 hores, és excessiu. A més, els
imports proposats, excedeixen els que figuren al codi ètic de la CUP, que fixen un màxim de 2'5
vegades el salari mínim interprofessional.
Manifesta que, per aquests motius, el grup municipal de la CUP, votarà en contra de la proposta.
L'alcalde, Sr. Roc Muñoz Martínez, explica que les dedicacions horàries que s'aproven es queden
curtes, que sempre les hores que els regidors i l'alcalde ocupen són moltes més que les que hi
figuren a l'acord.
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 (10), CIU
(1) i PP (1), i el vot contrari del membre grup municipal de la CUP (1), l'acord que seguidament es
transcriu:
“Atès que és necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.
Atesa la complexitat d’aquest Ajuntament, per les múltiples actuacions d’implementació de nous
serveis, atenció dels existents, el desenvolupament i control dels derivats de la segregació del
municipi de Tarragona, i a l’ampli ventall de projectes que aquesta Corporació té previst
desenvolupar.
Atès que de conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 166 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, i d’altra normativa
concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus
càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les
condicions que estableixi el ple de la corporació.
Considerant el que estableix la Disposició addicional norantena de la Llei 22/2013, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, en relació al límit màxim total que poden
percebre com a retribució els membres de les Corporacions Locals, en funció de la població de
cada municipi.
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Considerant que es proposa establir el règim de dedicació exclusiva per l’alcalde i el règim de
dedicació parcial en alguns regidors.
Considerant que la proposta està dintre dels marges establerts a l’article 75.TER de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Considerant així mateix, que els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni
parcial, percebran assistències per la concurrència a òrgans col·legiats i indemnitzacions d’acord
amb el que aprovi el Ple corporatiu.
Considerant el que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Establir les quantitats que seguidament es diran, a percebre pels membres corporatius
pels conceptes de dedicació exclusiva, dedicació parcial i assistències i indemnitzacions:
1- Dedicació exclusiva i parcial.
A.-) Es fixen, en concepte de dedicació exclusiva, les següents retribucions anuals brutes:
-Alcalde i Tinents d’Alcalde: 45.000 €.
-Regidors amb responsabilitat de govern: 40.000 €.
-Regidors sense responsabilitat de govern: no es contemplen.
B.-) Es fixen, en concepte de dedicació parcial (8 hores setmanals), les següents retribucions
anuals:
-Alcalde i Tinents d’Alcalde: 9.600 €.
-Regidors amb responsabilitat de govern: 7.800 €.
-Regidors sense responsabilitat de govern: no es contemplen.
Per analogia amb el règim horari dels funcionaris públics, la dedicació exclusiva comporta una
dedicació de 37,5 hores setmanals. El càlcul de les dedicacions parcials, es fa segons el número
d’hores dedicades en relació a la dedicació exclusiva.
Aquestes percepcions s’estableixen per a la realització de totes les tasques relacionades amb el
seu càrrec, inclòs l’estudi i preparació dels assumptes dels òrgans col·legiats i complementaris de
que formin part i l’assistència als mateixos.
La percepció de retribucions per dedicació exclusiva o parcial, és incompatible amb la percepció
de dietes per l’assistència a sessions òrgans col·legiats i complementaris de que formin part.
Les retribucions es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats
de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, aquesta Corporació assumirà el pagament de les
quotes empresarials que correspongui.
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2- Assistències i indemnitzacions:
Quan els membres de la Corporació que no exerceixin les seves responsabilitats en règim de
dedicació exclusiva o parcial, percebran les següents indemnitzacions:
Sessions Plenàries: 250 € per sessió
Comissió informativa: 150 € per sessió
Junta de Govern Local: 250 € per sessió
Comissió especial de comptes: 100 € per sessió
Únicament s’abonaran quantitats en concepte d’assistències amb un import màxim anual de 9.000
€ per membre corporatiu.
En el cas que dos sessions plenàries coincideixin en una mateixa data, únicament s’abonarà una
sessió.
S’aplicarà als càrrecs corporatius, per analogia, el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig,
sobre indemnitzacions per raó de servei.
Segon.- Establir que l’alcalde exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva i un tinent
d’alcalde i els regidors amb delegacions que no siguin tinents d’alcalde, ho faran en règim de
dedicació parcial, amb una dedicació de 8 hores setmanals.
Tercer.- Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici dels treballs propis que fins ara venen
realitzant, als regidors pels quals es determina un règim de dedicació parcial, en tant que no
coincideixin les jornades laborals de les ocupacions.
Quart.- Determinar que el present acord tindrà efectes des del dia 13 de juny de 2015, data de
pressa de possessió dels regidors i constitució de la Corporació. Des de la mateixa data, els
regidors seran responsables de que la situació de dedicació que se’ls hi declara en el present
acord, no resulti incompatible amb la situació de dedicació exclusiva o parcial que puguin tenir
reconeguda per qualsevol altra activitat pública o privada.
Cinquè.- Les quanties que determina el present acord no seran revisables anualment, sent
necessari nou acord plenari per establir qualsevol modificació.
Sisè.- Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la
Corporació i a la web municipal www.lacanonja.cat els acords anteriors, per al seu coneixement
general.
Setè.- Establir una assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels grups polítics
municipals que constarà de:
Component fix: 100 €/Grup municipal.
Component variable: 50 €/regidor.
Aquestes quantitats es faran efectives amb caràcter semestral i per avançat. No es podran
destinar en cap cas al pagament de remuneracions del personal de qualsevol tipus al servei de la
Corporació o a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
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Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació a que fa referència
aquest article, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquesta ho demani,
sense perjudici de les obligacions fiscals, comptables i de qualsevol altre mena a que puguin estar
obligats en l’àmbit del partit polític corresponent.
Els grups polítics justificaran semestralment (abans d’acabar els mesos de juny i desembre) la
dotació econòmica que el Ple de l’Ajuntament els assigna, i sempre abans de rebre una nova
assignació, mitjançant declaració jurada del seu representant, en la que es faci constar que
aquesta dotació no es destina al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al
servei de la Corporació, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter
patrimonial, que es destina efectivament a despeses directament relacionades amb l’activitat del
grup municipal, i que es porta comptabilitat específica de la dotació assenyalada.
Aquestes quantitats es prorratejaran l’any que es produeixi la renovació de la Corporació
computant-se fins al dia de la presa de possessió de la Corporació entrant. D’igual forma es
prorratejarà en els casos en que es produeixin moviments de regidors cap a d’altres grups polítics
dins d’una mateixa legislatura”.
5.- Proposta de modificació de crèdits número 5 del pressupost municipal vigent.
Prèviament, l'alcalde fa constar que aquest punt no es deixarà sobre la taula per ser debatut a la
comissió informativa i ple a celebrar al mes de juliol, tal i com ha demanat per correu electrònic el
representant del grup municipal de la CUP. No obstant, amb caràcter previ a la votació, i per tal
que es tingui un coneixement total del punt que es sotmet a votació, l'alcalde demana al secretari
interventor acctal. que expliqui la modificació de crèdits al ple, fent constar els detalls de la
mateixa, la motivació, el finançament i les explicacions oportunes en relació al compliment de la
normativa d'estabilitat pressupostària.
El secretari interventor acctal, reparteix entre als membres corporatius un resum de la modificació
on es detallen els motius de la modificació, i el finançament que fa possible la modificació de
crèdits. Així mateix, explica als assistents l'informe de secretaria intervenció, que figura a
l'expedient en tràmit.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de CIU, Sr. José
Ramón Fernández Bermúdez, explica que tot i estar d'acord amb el que es disposa a la
modificació de crèdits que es presenta a votació, entén que hauria d'haver-se debatut en comissió
informativa prèviament, i que, per aquest motiu, s'abstindrà en la votació.
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 (10) i PP
(1), i les abstencions dels membres dels grups municipals de CIU (1) i de la CUP (1), l'acord que
seguidament es transcriu:
“Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigents.
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
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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. 5/2015 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
231. 13002
338. 22601
912. 23300
920. 22723
920. 46500
929. 62306
934. 35200

Denominació
Premi de permanència
Protocol Festes
Indemnitzacions òrgans de govern
Contracte manteniment Fotocopiadores.
Conveni serveis tècnics Consell Comarcal
Aire condicionat de la sala administrativa del Jutjat de Pau
Despeses per devolució d’avals i altres
TOTAL

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
Denominació
pressupostària
1532. 61107
Pavimentació i serveis c/ Sant Isidre
1532. 61106
Pavimentació c/ Verge de les Neus
323. 22102
Gas
920. 62200

Projecte reformes nova casa consistorial
TOTAL

Import
2.300,00 €
3.000,00 €
25.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
50.000,00 €
93.300,00 €

Import
3.000,00 €
7.000,00 €
47.000,00
€
15.000,00 €
72.000,00 €

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

93.300,00 €
72.000,00 €
165.300,00 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
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Denominació

Import

011. 91306
011. 31000
011. 31001
130. 12101
1623. 22713
163. 46500
171. 21001
338. 22609
912. 10000
912. 16000
920. 20500
920. 22706

Amortització préstec BBVA 1.203 M€
Interessos del deute OC LT
interessos del deute c/t
Retribucions complementaries funcionaris C.Específic
Tractament residus olis
Servei neteja viària i deixalleria c. Comarcal
Conservació i Manteniment mur verd
Festes Populars
Assignacions Òrgans de Govern
Assegurances socials (òrgans de govern)
Arrendament Fotocopiadores
Estudis i treballs tècnics
TOTAL

22.000,00 €
40.000,00 €
2.000,00 €
2.300,00 €
3.000,00 €
22.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
21.000,00 €
4.000,00 €
13.500,00 €
2.000,00 €
137.300,00 €

Finançament afectat exercicis tancats pendents d’aplicació
Aplicació
Denominació
pressupostària
87010
Romanent de tresoreria per finançament afectat

Import
18.000,00 €

SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2015
Amb la liquidació pressupostària 2014 aprovada i, un cop conegut el mínim de tresoreria i una
estimació de la capacitat de finançament a 31/12/2015, l’Ajuntament de la Canonja pot destinar el
seu superàvit pressupostari 583.702,01€ a les següents finalitats: amortització de deute i/o
inversions financerament sostenibles.
El saldo superàvit pressupostari abans de la present modificació és de 412.519,94€
Finançament modificació 5/2015 mitjançant superàvit pressupostari:
Aplicació
Denominació
pressupostària
87000
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
10.000,00 €

El saldo superàvit pressupostari després de la present modificació és de 402.519,94€
RESUM
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
FINANÇAMENT AFECTAT EXERCICIS TANCATS
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2015
TOTALS

137.300,00 €
18.000,00 €
10.000,00 €
165.300,00 €

Segon- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
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d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2015, i a les bases d’execució
del pressupost, on es regulava el règim de dedicació dels càrrecs polítics i aportacions a grups
municipals que queda sense efecte, en tant que ha resultat aprovat una nova regulació en la
present sessió plenària.
Tercer - Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Quart - En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat.
6.- Proposta d’aprovació de la comprovació de l’Inventari de Béns i Patrimoni.
Amb caràcter previ a la votació, el secretari interventor informa que caldria portar un control acurat
de l'inventari de patrimoni de la corporació, el qual caldria actualitzar convenientment amb les
corresponents amortitzacions.
Seguidament, 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:
Examinat l’Inventari de béns municipals a data 13 de juny de 2015, atenent a les altes i baixes
acordades des del 30 d'octubre de 2010, a fi de portar a cap la comprovació que preceptua l’art.
104 del Reglament del patrimoni dels ens locals, amb motiu de la renovació de la corporació
municipal, al qual efecte s’ha disposat de tots els documents que referenden les dades que es
contenen en el dit Inventari i en les altes i baixes acordades en el període indicat, i s'han trobat de
conformitat.
Vist que com a conseqüència del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret
336/88, de 17 d’octubre, les corporacions locals estan obligades a formar inventari de tots els seus
béns i drets, qualsevol que sigui la seva naturalesa o forma d’adquisició.
Vista la relació de béns d'aquest Ajuntament, la qual figura a l'expedient de tràmit i ha pogut ser
examinada pels assistents.
En conseqüència, el Ple, en ús de la competència que li atribueix l’art 105 del Reglament del
patrimoni dels ens locals, en forma legal acorda:
Aprovar la comprovació de l’Inventari de béns municipals a 13 de juny de 2015.
7.- Proposta d'acord en relació a la creació i composició de la Comissió informativa
municipal i la Comissió Especial de Comptes. 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:
Atès que el nou Ajuntament de la Canonja es va constituir en data 13 de juny de 2015.
Atès que correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les
comissions informatives d'estudi i dictamen d’assumptes, o d’altres òrgans complementaris.
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Considerant el que disposen els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local; 60 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; i 124.2 i 134 i següents del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Atès que correspon a la Comissió Especial de Comptes, que és d’existència preceptiva, l’examen
de tots els comptes, pressupostàries i extra pressupostàries.
Atès que correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió
Especial de Comptes.
Considerant el que disposen els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 58 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.- Crear la comissió informativa de caràcter permanent d’estudi i dictamen dels assumptes
que han de ser objecte d’acord Plenari.
La Comissió Informativa estarà integrada per les persones següents:
President: l'alcalde o regidor en qui delegui.
Vocals: tots els regidors de l'Ajuntament.
Secretari: el secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.
Règim de funcionament:
La Comissió Informativa, integrada exclusivament per membres de la Corporació, és un òrgan
sense atribucions resolutòries que tenen per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes
que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actuï amb
competències delegades pel Ple, llevat quan s’hagin d’adoptar acords declarats urgents.
La celebració vàlida de les sessions requereix la presència de la majoria absoluta dels
components de la Comissió, ja siguin titulars o suplents, en primera convocatòria i un mínim de
tres membres en segona convocatòria una hora després.
La Comissió Informativa celebrarà sessions una setmana abans de que es celebrin els plens
ordinaris, a les 19 hores al saló de plens de la Casa Consistorial, o els dies i a les hores que
estableixi l’Alcalde o President de la Corporació, o regidor que ostenti la presidència per delegació,
els quals poden així mateix, convocar sessions extraordinàries o urgents d’aquesta.
Les convocatòries corresponen a l’Alcalde, o al regidor que ostenti la presidència per delegació i
s’han de notificar als membres de la Comissió o, si escau, als grups municipals amb una antelació
de dos dies hàbils, llevat de les urgents. En tot cas, s’acompanyarà l’ordre del dia.
El President dirigeix i ordena, al seu parer, els debats de la Comissió, tot respectant els principis
generals que regeixen els debats plenaris.
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El President de la Comissió pot requerir la presència, a les seves sessions, de personal municipal,
als efectes de exposar o resoldre dubtes en relació als temes a tractar a l’ordre del dia.
Els dictàmens s’aprovaran sempre per majoria simple dels presents; en els empats, decideix el
President amb vot de qualitat.
Segon.- Crear la Comissió Especial de Comptes.
Segons el que estableix l'art. 58.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, queda integrada pels regidors següents, amb la presidència de l’Alcalde:
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde
Sr. José Luís Sánchez Lorente, pel grup municipal del PSC.
Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, pel grup municipal de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, pel grup municipal de la CUP.
Sra. Mª Encarnación Quílez Valdelvira, pel grup municipal del PP.
Tercer.- Aquesta Comissió actuarà d’acord amb l’article 127.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
8.- Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació. 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 (10), CIU (1) i PP (1), i l'abstenció del
membre del grup municipal de la CUP (1), l'acord que seguidament es transcriu:
“Atès que el nou Ajuntament de la Canonja es va constituir en data 13 de juny de 2015.
Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions ordinàries i
assenyalant igualment el dia i hora de celebració.
Considerant el que disposen els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Fixar que les sessions plenàries ordinàries del Ple es realitzaran cada dos mesos,
específicament els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, l’últim dijous del mes
que correspongui, a les 19:30 hores, i, si fos festiu, el primer dia feiner següent.
Segon.- La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta
perquè, quan ho consideri necessari, avanci o endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor
gestió en els assumptes municipals”.
Un cop realitzada la votació, demana la paraula el regidor del grup municipal de la CUP, Sr. Joan
Pons Solé, per manifestar que l'abstenció del seu grup és deguda a que entén que el Ple
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municipal hauria de tenir una periodicitat mensual.
9.- Proposta de designació de representants de l'Ajuntament a diferents òrgans.
Amb caràcter previ a la votació, es fa constar que ha arribat un correu electrònic en el qual es
convida a la Corporació a designar representants en la Taula de Qualitat de l'Aire del Camp de
Tarragona, òrgan que neix a proposta del Parlament de Catalunya, com a comissió informativa en
la que han de tenir presència els sectors empresarials, les universitats i centres de recerca, les
entitats cíviques i socials i les administracions locals i autonòmiques que procuren per la vigilància
de la contaminació atmosfèrica de Catalunya, tant pel que fa a la vigilància dels nivells de
contaminació, de l'afectació a la salut, així com l'actuació en incidències lligades al PLASEQTA.
L'alcalde manifesta que els representant en aquest ens seran ell mateix i la regidora de medi
ambient.
S'incorporen a l'acord aquestes designacions.
Seguidament, 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:
“Atès que el nou Ajuntament de la Canonja es va constituir en data 13 de juny de 2015.
Vist el contingut de l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals pel que fa al nomenament de representants de la corporació en tota classe d’òrgans
col·legiats en què hagi d’estar representada.
En conseqüència el Ple acorda:
Nomenar els representants de la corporació, en els organismes i entitats que s’indiquen, a favor
de les persones següents:
Consell Escolar dels Centres d'Ensenyament
Junta de Compensació de la UA2
Comunitat de reparcel·lació UA 2304
Representant de l'Ajuntament al Consorci de
Comunicació Local (COM)
Presidència Patronat de cultura Castell Masricart
Presidència executiva Patronat Cultura
Patronat Llar d'Infants Mare de Deu de l'Esperança
Empresa Municipal de Transports Públics de
Tarragona, SA
Consell de Participació de la Fundació Topromi
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Mancomunats
d'Incineració de Residus Urbans
Consell Esportiu del Tarragonès
Consorci del Camp de Tarragona i la seva àrea
d'influència
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Sra. Sílvia Sola Clua
Sr. Roc Muñoz Martínez
Sr. Francisco Manuel Roca Gutiérrez
Sr. Roc Muñoz Martínez
Sr. Salvador Ferré Budesca
Sra. Sílvia Sola Clua
Sr. Francisco Domínguez Sánchez
Sra. Francisca Márquez Sola
Sr. Roc Muñoz Martínez
Sra. Glòria Virgili Gispert
Sr. Francisco Domínguez Sánchez
Sr. Roc Muñoz Martínez

Comunitat de municipis de serveis d’aigües del
Tarragonès
Comissió Local de Protecció Civil

Mesa de negociació del conveni col·lectiu i comissió
paritària del conveni vigent
Comissió Paritària amb l’Ajuntament de Tarragona pel
seguiment dels convenis derivats de la segregació

Taula de Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona,

Sr. Roc Muñoz Martínez
Srs/es. Francisco Domínguez Sánchez,
Sr. José Ramon Fernández Bermúdez,
Sr. Joan Pons Solé, Sra. M.
Encarnación Quílez Valdelvira.
Srs. Roc Muñoz Martínez, Salvador
Ferré Budesca, Francisco Roca
Gutiérrez i Antonio Reyes Padrón
Srs/es. Roc Muñoz Martínez, Salvador
Ferré Budesca, Francisco Roca
Gutiérrez, Francisca Márquez Sola,
José Ramón Fernández Bermúdez,
Joan Pons Solé i M. Encarnación
Quílez Valdelvira.
Sr. Roc Muñoz Martínez i Sra. Glòria
Virgili Gispert.

10.- Proposta de constitució dels diferents Grups polítics municipals i designació dels seus
portaveus. 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:
Atès que el nou Ajuntament de la Canonja es va constituir en data 13 de juny de 2015.
Vistes les sol·licituds per a la constitució dels diferents grups polítics presentades al registre
general de l’Ajuntament.
Considerant el que disposen els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 50 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; 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals; i altra normativa concordant, en matèria de constitució i funcionament dels grups
polítics.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- La constitució dins de l’Ajuntament de la Canonja dels següents grups polítics, integrats
per les persones següents:
Grup Polític del PSC: Srs./es Roc Muñoz Martínez, Francisco Domínguez Sánchez, Salvador
Ferré Budesca, Francisca Márquez Sola, Antonio Manuel Reyes Padrón, Francisco Manuel Roca
Gutiérrez, Lucía López Cerdán, José Luís Sánchez Lorente, Glòria Virgili Gispert i Silvia Sola
Clua.
Grup Polític de CIU: Sr. José Ramón Fernández Bermúdez.
Grup Polític de la CUP: Sr. Joan Pons Solè.
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Grup Polític del PP: Sra. Mª Encarnación Quílez Valdelvira.
Segon.- Com a portaveu dels referits grups polítics actuaran els següents regidors:
Grup Polític del PSC: Sr. Salvador Ferré Budesca.
Grup Polític de CIU: Sr. José Ramón Fernández Bermúdez.
Grup Polític de la CUP: Sr. Joan Pons Solè.
Grup Polític del PP: Sra. Mª Encarnación Quílez Valdelvira.
Com a suplents actuaran els següents regidors:
Grup Polític del PSC: Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez.
11.- Proposta de nomenament de Tresorer. 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:
Atès que el nou Ajuntament de la Canonja es va constituir en data 13 de juny de 2015.
Atès que manca classificar els llocs reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, desenvolupant-se accidentalment pel tècnic d’administració general de
l’Ajuntament i, prèviament a la segregació de la Canonja, per una secretaria intervenció delegada
de la de Tarragona.
Atès que de conformitat amb els articles 92.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i 2.f) del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball
reservades a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, les funcions de
comptabilitat, tresoreria i recaptació poden ser atribuïdes a membres de les corporacions o a
personal funcionari sense habilitació de caràcter nacional.
Atès que l’art. 164.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que és obligatori
constituir fiança tant si el tresorer és personal funcionari d’habilitació de caràcter nacional,
personal funcionari sense habilitació o membre de la corporació.
Atès que arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a
terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de
constituir fiança.
En conseqüència el Ple acorda:
Nomenar tresorer de l’Ajuntament al regidor d’hisenda, Sr. José Luis Sánchez Lorente, amb data
d’efectes 15 de juny de 2015.
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12.- Proposta d'establir la substitució de la convocatòria, conjuntament amb l’ordre del dia i
l’acta de la sessió anterior dels òrgans col·legiats municipals, de suport paper a,
preferentment, via correu electrònic. 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:
Atès que segons els articles 21.1, apartat c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 53.1, apartat c), 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 endavant, TRLMRLC),
correspon a l’alcalde o alcaldessa, com a president de la corporació, convocar i presidir les
sessions del ple, de la junta de govern local i de qualssevol altre òrgan municipal.
Atès que segons els articles 103 TRLMRLC i 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(en endavant, ROF), la convocatòria dels òrgans col·legiats ha d’incloure l’ordre del dia dels
assumptes a tractar.
Atès que la disposició addicional primera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en endavant, LAECSP) la qual té caràcter bàsic,
preveu i regula de forma general les comunicacions internes o entre òrgans administratius,
admetent la convocatòria i fins i tot la celebració de reunions d’òrgans col·legiats per mitjans
electrònics.
Atès que segons l’article 20.2 LAECSP quan els participants en les comunicacions pertanyin a una
mateixa administració pública, aquesta ha de determinar les condicions i garanties per les quals es
regeix que, almenys, comprengui la relació d’emissors i receptors autoritzats i la naturalesa de les
dades que s’han d’intercanviar. En aquest sentit, i com posa de manifest l’apartat quart d’aquest
article, s’haurà de garantir en tot cas la seguretat de l’entorn tancat comunicacions i la protecció de
les dades que es transmetin.
Vist que per raó d’eficiència és raonable enviar les convocatòries de reunions d’òrgans col·legiats,
ordre del dia i actes, per mitjà de correu electrònic, si bé únicament a adreces electròniques que
garanteixin la seguretat de les comunicacions.
Atès que el sistema proposat ja ha estat l’utilitzat per aquesta Corporació en anteriors legislatures
amb un resultat idoni.
Per tot l’exposat el Ple acorda:
Primer.- Establir la substitució de la convocatòria, conjuntament amb l’ordre del dia i l’acta de la
sessió anterior dels òrgans col·legiats que a continuació s’indiquen, de suport paper a,
preferentment, via correu electrònic:
- Ple de l’Ajuntament.
- Junta de Govern Local.
- Comissió informativa.
- Comissió Especial de Comptes
- Altres òrgans municipals de caràcter complementari que, en exercici de la seva autonomia
organitzativa, pugui constituir l’Ajuntament.
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Segon.- Mantenir, en suport paper, la realització de la convocatòria dels òrgans col·legiats a
aquells càrrecs electes que ho sol·licitin formalment”.
El regidor del grup municipal de la CUP, Sr. Joan Pons Solé, sol·licita que, en la mesura que sigui
possible i amb les condicions de seguretat escaients, es traslladi als regidors les propostes
d'acord per via telemàtica junt amb la convocatòria i l'ordre del dia, evitant així que s'hagin de
desplaçar a l'Ajuntament.
L'alcalde contesta que s'estudiarà aquesta possibilitat.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, quaranta-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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