ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA, QUE
SE CELEBRARÀ A LA CASA CONSISTORIAL, EL DIA 6 DE JUNY DE 2018, 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.- Proposta d’aprovació definitiva del Projecte bàsic i d’execució per la construcció d’un edifici d’usos
polivalents a la Rambla 15 d’abril.
3.4.- Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la concessió de llicències de guals.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta de modificació de crèdits número 3 del pressupost municipal vigent.
4.2.- Restar assabentats de preus públics aprovats per la Junta de Govern Local.
4.3.- Donar compte al Ple dels informes emesos per l'interventor municipal 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 primer trimestre de 2018.
4.4.- Donar compte al Ple de l'informe emès per l'interventor municipal en relació a l'obligació de
subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, corresponent al primer trimestre de 2018.
4.5.- Proposta d’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
4.6.- Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari municipals.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................
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, de premis pels millors expedients acadèmics de segon de batxillerat i per estudis
universitaris.
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta d’aprovació de l’estudi viabilitat del servei del poliesportiu i de la licitació de la seva gestió.
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7.2.- Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de la Canonja, per a la cessió de terminals de la xarxa rescat per les
comunicacions de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Donar compte de la justificació de despeses de la festa major d’hivern i carnaval 2018.
8.2.- Proposta de modificació de les bases per a la concessió de subvencions de suport a l'activitat
comercial i empresarial, destinades a la implantació d'establiments comercials a la Canonja.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.9.1.- Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni marc de col·laboració vigent entre el Consell
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de la Canonja en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al 2018.
9.2.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per despeses bàsiques
de la llar, exercici 2018.
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Proposta de designació de les festes locals per a l’any 2019.
10.2.- Proposta d’aprovació del resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal
d'habitants d'aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2018.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES..........................................

Roc Muñoz Martínez,
Alcalde
La Canonja, 1 de juny de 2018
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