ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA,
QUE SE CELEBRARÀ A LA CASA CONSISTORIAL, EL DIA 28 DE JULIOL DE 2016, A LES 19:30
HORES.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.- Despatx oficial.
3.- PRESIDÈNCIA.3.1.- Decrets i Resolucions.
3.2.- Junta de Govern Local.
3.3.- Restar assabentats de la presa de possessió de la plaça de secretari municipal, amb data
d'efectes 1 de juliol de 2016.
3.4.- Restar assabentat de diverses subvencions sol·licitades per l'Ajuntament.
3.5.- Proposta d'aprovació de la subrogació per part de la mercantil Distribució per Xarxa de
Productes Químics, S.L.U. en els drets i obligacions que deriven del contracte d'arrendament de la
finca 1093 de l'inventari de béns de l'Ajuntament de Tarragona, subscrit inicialment amb el
Consorci Dixquímics.
3.6.- Proposta d'aprovació de la substitució del Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, per part de
la Sra. Montserrat Tomàs Macías, en diferents òrgans municipals, i com a integrant del grup
municipal de Convergència i Unió.
3.7.- Donar compte de la resolució de l'alcaldia, de data 1 de juliol de 2016, per la qual es
deleguen les atribucions de l'alcaldia en el tercer tinent d'alcalde, en el període comprés entre el 5
i el 10 de juliol de 2016.
3.8.- Proposta de felicitació de la Corporació al cos de vigilants municipal, per les tasques
realitzades per l'esclariment d'un delicte de temptativa de robatori amb violència a un veí del
municipi.
3.9.- Proposta d'aprovació de la regulació específica de les indemnitzacions a percebre pels regidors
per comeses oficials.
3.10.- Proposta d'adhesió a l'acord del Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà, de data 30 de juny de
2016, pel que es sol·licita al Ministeri de Foment la realització d'un estudi per a la creació d'una nova
sortida en l'autopista AP-7.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Donar compte del decret de l'alcaldia, de data 28 de desembre de 2015, per la qual es aprovar la
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formalització comptable de diverses baixes i regularitzacions de drets reconeguts pendents de
cobrament d'exercicis tancats.
4.2.- Proposta de modificació de crèdits número 8 del pressupost municipal vigent i de les seves bases
d'execució.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL.5.1.- Proposta de ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de Comunicació Local.
5.2.- Proposta d'aprovació inicial del reglament de la biblioteca municipal.
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ.-

6.1.- Proposta d'aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a
l'adquisició de llibres i material escolar, i de premis pels millors expedients acadèmics de segon de
batxillerat.
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.-

7.1.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Canonja sobre les comunicacions realitzades
mitjançant la xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d'acord en relació a la justificació de les despeses de la festa de la municipalitat del 15
d'abril de 2016.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.-

9.1.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per despeses
bàsiques de la llar, exercici 2016.
9.2.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts d'urgència.
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Proposta d'acord relativa a la designació de les festes locals per a l'exercici 2017.
10.2.- Restar assabentats de diverses contractacions de personal.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS.C/ Raval, 11
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.........................................
14.- PRECS I PREGUNTES..........................................

Roc Muñoz Martínez
Alcalde
La Canonja, 25 de juliol de 2016
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