ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2016.

A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 1 de desembre de 2016, 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, del grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, del grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, del grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, del grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, del grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, del grup municipal del PSC.
Sra. Marina Clavero Lozano, del grup municipal del PSC.
Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal de CIU.
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretari
Sr. Josep Maria Sabaté Vidal.
Interventor
Sr. Josep Rofes Llorens.
No assistents i/o excusats
Cap.
La Sra. Marina Clavero Lozano, s’incorpora a la sessió a les 19:38 hores, mentre està efectuant
l'explicació de vot el portaveu del grup municipal de la CUP, Sr. Joan Pons Solé, en relació al punt
4.1 dels que figuren a l’ordre del dia, i abans de la seva votació.
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:
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1.- Aprovació de l'acta anterior.S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària extraordinària de
data 24 de novembre de 2016, que acompanyava a la convocatòria.
2.- Despatx oficial.
DESPATX OFICIAL.- Per l’Alcaldia es dóna compte del Despatx Oficial que hi ha hagut des de la
sessió anterior i que a continuació es relaciona:
Diari oficial de la Generalitat.

Núm. 7215, de 28 de setembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva de les bases reguladores de la concessió de subvencions per a despeses de llibres i
material escolar, concessió d’ajuts per a despeses bàsiques de la llar i concessió d’ajuts
d’urgència.



Núm. 7224, d’11 d’octubre de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la licitació del
servei de redacció i exercici de la direcció facultativa del projecte de sanejament del nucli de la
Canonja.



Núm. 7232, de 24 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva del projecte d’execució de la vorera i els accessos a l’aparcament del camí de Reus.



Núm. 7235, de 27 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es fa pública l’aprovació
definitiva del Reglament de la biblioteca municipal.

Butlletí oficial de la província.



Núm. 192, de 7 d’octubre de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
provisional de la modificació de diferents ordenances fiscals.



Núm. 194, d’11 d’octubre de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública la licitació del
servei de redacció i exercici de la direcció facultativa del projecte de sanejament del nucli de la
Canonja.



Núm. 194, d’11 d’octubre de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de l’expedient núm.8/2016 de modificació de crèdits del pressupost municipal.



Núm. 194, d’11 d’octubre de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de l’expedient núm.9/2016 de modificació de crèdits del pressupost municipal.



Núm. 194, d’11 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora dels preus públics.



Núm. 196, de 14 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de les bases reguladores de l’atorgament de subvencions de suport a l’activitat comercial i
empresarial, destinades a la implantació d’establiments comercials, en l’àmbit de les claus

C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

urbanístiques 12, 13 i 14, per un període que comprèn des de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2017.


Núm. 197, de 17 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
del projecte executiu de condicionament i millora de la vorera oest del carrer Marina, en el tram
comprès entre el carrer Verge de les Neus i el carrer Bassa Fonda.



Núm. 197, de 17 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de la
convocatòria de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament
de la Canonja, per a la concessió de subvencions individuals per despeses de llibres i material
escolar per als nens i nenes inscrits en llars d’infants, per als estudis d’Educació Infantil (EI),
Educació Primària (EP), Cicle formatiu grau mitjà, Cicle formatiu grau superior, Educació
Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat, i premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb
millor puntuació en l’expedient acadèmic, curs 2016-2017.



Núm. 198, de 18 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
del projecte executiu de condicionament i millora de l’avinguda de Collblanc, en el tram comprès
entre l’avinguda Carrasco i Formiguera i el carrer Ponç de Castellví.



Núm. 200, de 20 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació de la
regulació específica de les indemnitzacions a percebre pels regidors, per la realització
d’comeses especials.



Núm. 202, de 24 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de la
convocatòria de les Bases reguladores de l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament
de la Canonja, adreçades a persones jubilades i pensionistes, perceptores de prestacions
baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, exercici 2016.



Núm. 204, de 26 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica la delegació en
la segona tinent d’alcalde, Sra. Francisca Márquez Sola, de les atribucions de l’alcaldia del 15
al 23 d’octubre de 2016.



Núm. 204, de 26 d’octubre de 2016, de rectificació d’errada de la inserció al número 2016-05931
publicada la BOP de Tarragona 142, de data 26 de juliol de 2016, referent a l’aprovació definitiva
de l’expedient modificatiu de crèdits 5/2016 en el pressupost vigent.



Num. 204, de 26 d’octubre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva del projecte d’execució de la vorera i els accessos a l’aparcament del camí de Reus.



Núm. 209, de 3 de novembre de 2016, edicte de l’Ajuntament pel qual es publiquen les
notificacions individuals per inscripció indeguda al Padró d’habitants municipal sense tenir la
residència efectiva al municipi.



Núm. 213, de 9 de novembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
inicial adoptada per acord de la Junta de Govern Local del projecte bàsic i d’execució per la
construcció de dos nous vestidors i trasllat de despatxos i sales de reunions al nou edifici del
camp d’esports municipal.



Núm. 218, de 16 de novembre de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’extracte de
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la convocatòria per a la concessió de prestacions d’urgència social, per atendre situacions de
necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.


Núm. 225, de 25 de novembre de 2016, edicte de l’Ajuntament pel qual pel qual es publica el
l’aprovació definitiva de les bases per a l’atorgament de subvencions destinades al suport a
l’activitat empresarial i comercial a la Canonja (claus urbanístiques 12, 13 i 14), exercici 2017.

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 desembre de 2016.

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.- Donar compte de la resolució de l'alcaldia, de data 7 d’octubre de 2016, per la qual es
deleguen les atribucions de l'alcaldia en la segona tinent d'alcalde, en el període comprés
entre el 15 i el 23 d’octubre de 2016, ambdós inclosos. A la vista de la proposta que realitza
l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vist el que disposa l'article 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals pel que fa a la substitució de l'alcalde per part dels regidors en la totalitat de les
seves funcions i per ordre al seu nomenament en els casos d'absència, malaltia o impediment que
impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions i el disposat a l'article 13 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, pel que fa a la delegació de
competències.
Vist que, per resolució d'aquesta alcaldia de data 7 d’octubre de 2016, es va delegar en la segona
tinent d'alcalde, Sra. Francisca Márquez Sola, les atribucions de l'Alcaldia del 15 al 23 d’octubre de
2016, ambdós inclosos.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats de la resolució de l'alcaldia de data 7 d’octubre de 2016, en els termes que
s'indiquen a la part expositiva del present acord”.
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3.4.- Donar compte de la resolució de l'alcaldia, de data 24 de novembre de 2016, relativa a
delegacions especifiques efectuades per l’alcaldia. A la vista de la proposta que realitza l’alcalde
en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“L'article 56 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i del Reglament orgànic municipal,
preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia en favor de regidors.
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
de l'Ajuntament.
Mitjançant resolució de data 15 de juny de 2015, l’alcaldia va aprovar diverses delegacions
específiques en favor de regidors, entre les que figuren les següents:



Sra. Sílvia Sola Clua, àrea d’ensenyament i àrea d’ocupació
Sra. Lucía López Cerdán, àrea de joventut.

El Ple municipal, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016 va acordar prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Canonja presentada per la
Sra. Sílvia Sola Clua.
En data 24 de novembre de 2016, va prendre possessió del càrrec de regidora la Sra. Marina
Clavero Lozano, en substitució de la Sra. Sílvia Sola Clua.
La substitució abans esmentada implica la necessitat d’efectuar una modificació del cartipàs
municipal, concretament en la part referent al règim de delegacions de l’alcaldia en favor de regidors.
Considerant el que disposen els articles 43 i 44 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.
Considerant el que disposa l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans esmentada,
resolc:
Primer.- Deixar sense efecte les delegacions específiques en favor de regidors, efectuades per
resolució de l’alcaldia de data 15 de juny de 2015, en el sentit que seguidament es detalla:



Revocar la delegació efectuada en favor de la Sra. Lucía López Cerdán, corresponent a
l’àrea de joventut.
Entendre revocada, amb data d’efectes 29 de setembre de 2016, la delegació efectuada en
favor de la Sra. Sílvia Sola Clua, corresponent a les àrees d’ensenyament i ocupació, per
renúncia al seu càrrec de regidora.

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


Sra. Lucía López Cerdán, àrea d’ensenyament i àrea d’ocupació
Sra. Marina Clavero Lozano, àrea de joventut.

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.
Cinquè.- Comunicar aquesta Resolució a les regidores afectades”.
En conseqüència, el Ple, acorda el següent:
Restar assabentat de la resolució de l'alcaldia de data 24 de novembre de 2016, relativa a
delegacions especifiques efectuades per l’alcaldia, que ha estat transcrita a la part expositiva”.
3.5.- Proposta d'aprovació de la substitució de la Sra. Sílvia Sola Clua, per part de la Sra.
Lucía López Cerdán, com a representant de la corporació, en organismes i entitats. A la vista
de la proposta que realitza l’alcalde en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda el següent:
“Vist l’acord del ple de data 30 de juny de 2015, de nomenament de representants de la corporació,
en diversos òrgans col·legiats i de constitució dels grups polítics municipals i de designació dels
seus portaveus.
Vist que en data 24 de novembre de 2016, va prendre possessió del seu càrrec de regidora la Sra.
Marina Clavero Lozano, de la candidatura del Partit Socialista de Catalunya, en substitució de la
Sra. Sílvia Sola Clua.
Atès que, mitjançant decret de l’alcaldia de data 24 de novembre de 2016, es va resoldre conferir
delegació específica de la gestió d’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, de les àrees d’ensenyament i d’ocupació, en favor de la
regidora Sra. Lucía López Cerdán,
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.
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, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar la substitució de la Sra. Sílvia Sola Clua, per part de la Sra. Lucía López Cerdán,
en els següents òrgans.
Consell Escolar dels Centres d'Ensenyament
Patronat Llar d'Infants Mare de Deu de l'Esperança

Segon.- Aprovar la substitució de la Sra. Sílvia Sola Clua com a membre del grup municipal del
Partit Socialista de Catalunya, per part de la Sra. Marina Clavero Lozano”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l'exercici 2017.
Prèviament a la votació, l’alcalde dóna un torn d'explicació de vot als diferents grups municipals.
Pren la paraula la portaveu del grup municipal del Partit Popular, que manifesta que donarà suport
a la proposta, i argumenta el següent:
“Apoyamos el presupuesto ya que lo consideramos equilibrado y coherente. Se han mantenido y
considerado las propuestas realizadas por nuestro grupo, como, por ejemplo, el apoyo a la urgencia
social.
Agradecemos que se nos haya informado debida y adecuadamente de todas las dudas surgidas en
determinadas partidas. Fácilmente se reconoce que este presupuesto está focalizado en las
necesidades de las personas, apoyamos el esfuerzo por dotar a servicios sociales.
Celebramos el presupuesto referido a los tres proyectos que reforzarán la cultura en nuestro
municipio y el museo, y el nuevo y esperado proyecto de participación ciudadana.
Observamos, como año tras año se mantienen partidas que ayudan a que nuestro pueblo sea cada
vez mejor.
En definitiva, el voto de nuestro grupo es SI”.
Seguidament pren la paraula el portaveu del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el
qual fa la següent explicació de vot:
“L’any passat, en el debat dels pressupostos per aquest 2016, ja vam dir que nosaltres, des de la
CUP, estàvem disposats a participar en el debat sobre el contingut d’aquells pressupostos. Des
d’una òptica política, perquè els pressupostos creiem que són la principal eina política de la qual es
pot dotar un Ajuntament, però també per debatre’n els detalls i desgranar el gra de la palla.
Aquest any, ens hem trobat amb uns pressupostos sensiblement semblants als del 2016, malgrat
l’increment sobretot en les inversions. Hem volgut debatre contingut de detalls i se’ns han donat
explicacions, però en cap cas s’ha incorporat res del que hem proposat; i hem volgut debatre
contingut polític, és a dir, debatre sobre quines àrees creiem prioritàries en el pressupost, què s’ha
de reforçar en aquest poble que no viu a les esquenes d’una realitat social d’aquest país; hem volgut
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anar molt més enllà que preguntar què és una Dumper o demanar que ens posin nous gronxadors,
el pressupost és molt més que això.
En els ingressos fa temps que alertem que els elevats impostos que rebem de la indústria química
poden fer una arma de doble fil: ens permeten fer grans inversions, però alhora ens encasellen
econòmicament i ens situen en una posició vulnerable en cas de crisi del sector. Quan diem que fan
falta estratègies, concepte que sembla que no s’entén, ho diem en el sentit que ha de ser a les
despeses on figurin partides concretes per la diversificació econòmica, la formació laboral (més enllà
de la química), l’autoocupació, i, perquè no, la transició a una química verda que generi valor afegit
i un sector econòmic paral·lel al petroquímic, però que tard o d’hora ens haurà de salvar els mobles
que haurem comprat.
I pel que fa a les despeses, ja n’hem explicat els detalls en les reunions prèvies, però hi insistim
perquè consti en acta. Un any més veiem elevats consums en instal·lacions municipals (sobretot en
aigua i gas), això creiem que es pot solucionar amb un pla d’inversions per la reducció de consum
energètic. Fa dos anys que ho diem, dos anys que es diu que s’hi treballa, però sense cap partida
d’inversions en la renovació d’instal·lacions energètiques, etc.
En la partida de protecció del medi ambient, tenint en compte que la indústria química aporta
4.050.000 € en concepte d'IAE i 1.918.000 € d'IBI, creiem que destinar només 17.500 € a la partida
de protecció del medi ambient és del tot ridícula i que caldria incrementar-la fins a un 3% del total
d'impostos que paga la indústria química. La resposta ha estat que ja es destina prou i que ja es fa
tot el que s’hauria de fer.
Vam demanar que els 182.000 € destinats al trasllat de les instal·lacions de Serveis Socials, es
concretessin més i s'expliqués si es destinaran a un lloguer d'un espai o a una inversió de futur. No
en sabem encara res.
Per la partida de foment de l'ocupació trobem a faltar inversions a mig i llarg termini, és a dir,
inversions que garanteixin la formació ocupacional i la consolidació de llocs de treball. És per això
que vam proposar l'ampliació d'aquesta partida amb la creació d'una escola municipal de formació
i ocupació. És del tot necessària una inversió forta en aquesta àrea, per a garantir l'estabilitat
econòmica i laboral d'aquest poble. Sobre el paper, tot segueix igual. De fet, aquest any passat no
s’han gastat 6.500 € de la partida de foment de l’ocupació, que tant bé haguessin anat per alguna
formació ocupacional, i ara farem una modificació de crèdit per enviar-los a altres partides. Anem
bé.
En cultura, potser disposarem de molts equipaments culturals, però no tindrem amb què omplir-los
ja que continuem observant poc finançament per la producció cultural, l'ensenyament cultural, el
reforçament de les entitats culturals, etc.
La partida de joventut se’ns queda curta si pretenem oferir plans de formacions a mig termini, tallers
d'ocupació, etc. És a dir, els projectes de més abast quedarien bloquejats si no s'inverteix més
pressupost en aquesta àrea.
La participació, si bé millora en 200.000 € per inversions, fet que valorem positivament com a punt
de partida, no encaixa amb el nostre concepte de democràcia participativa. Anem més enllà, sempre,
i pensem que la participació en els pressupostos ha de ser en la base d’aquests, és a dir, en la
priorització d’àrees i després ja concretarem. És feina? I tant, molta, però per això estem aquí.
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Finalment, no podem estar d'acord en què la partida per òrgans de govern representin gairebé
250.000 €, dels quals 30.000 € per atencions protocol·làries, i que avalen uns salaris dels càrrecs
electes de govern que ja vam dir que estaven molt per sobre del desitjable. No donarem mai suport
al projecte de pressupostos mentre un 2,3% del pressupost vagi a aquesta partida. Creiem que
caldria reduir-la, com a mínim, a la meitat. En aquest tema ja hem vist que no s’està ni disposat a
parlar-ne.
Per tot això, el nostre vot serà en contra. I amb les mateixes paraules que vaig dir ara fa un any: mà
estesa per repensar l’economia d’aquest poble”.
Seguidament pren la paraula el portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya,
destacant l’esforç inversor que contempla el pressupost municipal, especialment les obres previstes
pel Casino i Orfeó Canongí, la segona fase del museu del mamut, la conducció d’aigües residuals
al site de BASF i les noves dependències de serveis socials.
Fa constar que el pressupost de despesa corrent és molt similar a l’any anterior, en tant que hi han
necessitats molt semblants.
En referència a les consideracions del representant del grup municipal de la CUP, comenta que els
ingressos del sector químic són importants, però l’ajuntament ja planifica la diversificació futura en
l’obtenció d’ingressos, amb el projecte del jaciment de la Boella i el seu centre d’interpretació. Quant
a la posada en marxa d’una escola d’oficis, considera que és una despesa molt important que no
toca fer, en tant que no és assumible per un municipi tant petit, potser caldria estudiar la possibilitat
d’una gestió supramunicipal. Quant a l’àrea de cultura, comenta que l’Ajuntament està invertint en
tenir edificis en condicions, però que 100.000 € en producció cultural no és poca cosa. En relació
als pressupostos participatius, considera que la quantitat que contempla el pressupost en relació a
l’import total previst per inversions, és molt alt. També comenta que fer uns pressupostos
participatius des de la base és molt complicat, que la voluntat de la gent s’expressa sobretot a les
urnes.
Seguidament pren la paraula l’alcalde, dient que 200.000 € en pressupostos participatius no és poca
cosa. Diu que la Generalitat posa quatre milions d’euros en processos participatius i que el
pressupost de la Canonja en aquest concepte és similar a d’altres municipis.
Considera que cal gaudir del moment. Que cal estar contents pel fet que l’Ajuntament pugui encarar
projectes com el de l’Orfeó i el Casino, que després ja es veurà com s’han de dotar culturalment.
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 2017, el detall
del qual és com segueix:
Pressupost general d’ingressos:
Pressupost
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Capítol

Denominació

General
8.921.000,00 €

Capítol I

Impostos directes

Capítol II

Impostos indirectes

Capítol III

Taxes i altres ingressos

654.500,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

1.331.400,00 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

Capítol VI

Alienació inversions reals

0,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

100.000,00 €

Capítol VIII

Actius financers

Capítol IX

Passius financers

80.000,00 €

113.100,00 €

60.000,00 €
2.225.000,00 €
TOTAL

13.485.000,00 €

Pressupost general de despeses:
Pressupost
Capítol

Denominació

General

Capítol I

Remuneracions de personal

2.081.300,00 €

Capítol II

Béns corrents i serveis

2.682.700,00 €

Capítol III

Despeses financeres

Capítol IV

Transferències corrents

Capítol V

Fons de Contingència

Capítol VI

Inversions reals

Capítol VII

Transferències de capital

Capítol VIII Actius financers
Capítol IX

Passius financers

8.200,00 €
4.781.300,00 €
67.000,00 €
3.804.500,00 €
0,00 €
60.000,00 €
0,00 €
TOTALS 13.485.000,00 €

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 2017, 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, el qual consta integrat
en l’orgànica 02 del pressupost d’ingressos i despeses de la corporació.
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’2,2% i coherent amb l’objectiu
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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, que contempla les adequacions
retributives de caràcter singular i excepcional, imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, 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, coberta en règim d’acumulació)
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, coberta en règim d’acumulació)
A1
Habilitació nacional
intervenció
Interventor d'habilitació nacional Entrada

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

TRESORER D'HABILITACIÓ NACIONAL
1 (vacant)
A1
Habilitació nacional
intervenció
Tresorer d'habilitació nacional Entrada

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

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

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

ARQUITECTE MUNICIPAL
1 (coberta interinament)
A1
Administració Especial
Tècnica
Tècnic d'Administració Especial
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Denominació de la plaça:
Número de places:
Grup:
Escala:
Subescala:
Classe i categoria:

ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL
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:

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

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

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL URBANISME
1 (coberta interinament)
C2
Administració General
Auxiliar
Auxiliar d’Administració General

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:

Vigilants municipals
8 (7 cobertes interinament, 1 vacant)
AP
Administració especial
AP
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Classe i categoria:

AP d’Administració especial

PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ LLOCS DE TREBALL
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL MUNICIPAL (½ JORNADA)
ASSISTENT SOCIAL
EDUCADORA DE CARRER
MESTRE D'ADULTS
OFICIAL ADM. Patronat de Cultura
OFICIAL ADM. Responsable d’intervenció i tresoreria
OFICIAL ADM. Cap de la Brigada
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 PRIMERA
PEONS BRIGADA OBRES
NETEJADORES
CONSERGE ESCOLA
CONSERGE POLIESPORTIU
CONSERGE PATRONAT
PROFESSOR/A MANUALITATS

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

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

1
20
35
1
56

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 i les adequacions retributives de caràcter singular i excepcional, imprescindibles pel
contingut dels llocs de treball.
Vist l'informe emès per la intervenció municipal.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
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Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2017, amb el
següent detall:
INGRESSOS
Pressupost General de l’Ajuntament de la
Canonja
TOTAL PRESSUPOST

DESPESES

13.485.000,00 €

13.485.000,00 €

13.485.000,00 €

13.485.000,00 €

Segon.- Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, d’acord amb el límit establert del 2,2% 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 on es detalla l'adscripció laboral dels treballadors així com les seves
retribucions i les adequacions retributives de caràcter singular i excepcional, imprescindibles pel
contingut dels llocs de treball, la qual consta a l'expedient.
Quart.- Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2017.
Cinquè.- Aprovar el programa d'inversions i el seu finançament, inclòs en el mateix pressupost.
Sisè.- Aprovar les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2017.
Setè.- Aprovar el pla de tresoreria de l’Ajuntament de l’any 2017, inclòs en el mateix pressupost.
Vuitè.- Que s'exposi al públic per termini de quinze dies, i se segueixi la tramitació reglamentària
que preveu la legislació vigent”.
4.2.- Proposta de modificació de crèdits número 10 del pressupost municipal vigent.
Prèviament a la votació, i en torn d’explicació de vot, pren la paraula el portaveu del grup municipal
de la Candidatura d’Unitat Popular, dient el següent:
“Avui no donarem suport a aquesta modificació de crèdit perquè considerem que el poliesportiu està
suposant un pou econòmic que cada vegada es fa més difícil de justificar. En el que portem d’any
ja hem perdut el compte del que hem destinat a obres del poliesportiu (ja sigui en partides
assignades com en modificacions de crèdit). Però després de tot l’invertit, calen 15.000 € més? Una
vegada més, i crec que també ja n’hem perdut el compte, demanem que degut a les condicions de
l’objecte del contracte de gestió del poliesportiu (per obres i millores), es faci una nova licitació i es
posi ordre en aquest desgavell econòmic i de gestió.
Un altre motiu per estar-hi en contra, com he dit abans, és que es treguin 6.500 € de l’àrea de foment
de l’ocupació. Tal i com tenim el pati, no heu trobat amb què gastar-los?”
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:
“Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigents.
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Vist l’informe emès per l’interventor municipal, 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. 10/2016 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
171.60001
231.63301
TOTAL

Denominació

Expropiació de terrenys per construcció Parc Públic
Proj. renovació xarxa informàtica Casal.

Proposta de
consignació
50.000,00 €
1.500,00 €
51.500,00 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
130.22619
342.21200
342.22608
342. 63202
920.22700
920.22603
TOTAL

Consignació
Proposta
Consignació
abans de la d’increment
definitiva
modificació
6.500,00€
1.000,00 €
7.500,00 €
Servei ambulàncies
24.000,00€
4.000,00 €
28.000,00 €
Conservació i manteniment
poliesportiu
5.000,00€
4.000,00 €
9.000,00 €
Despeses
diverses
de
funcionament
Proj. reformes Poliesportiu.
425.201,47 € 11.000,00 € 436.201,47 €
Contracte neteja edificis
170.000,00 €
3.300,00 € 173.300,00 €
municipals
Publicacions diaris oficials
10.431,65
2.500,00 €
12.931,65 €
641.133,12€
25.800,00€ 666.933,12€
Denominació

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL
FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Transferències de crèdit
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51.500,00 €
25.800,00 €
77.300,00 €

Consignació
abans de la
modificació

Aplicació
pressupostària

Denominació

011.31000

Interessos bancs i
caixes LLT
Interessos bancs i
caixes CT
Programa
servei
integral atenció a la
dona
Poliesportiu-piscines.
Adquisició
fons
cultural
Projecte ocupació

011.31001
231.22714

342.63200
330.62800
241. 22699
TOTAL

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

6.500,00 €

5.000,00 €

1.500,00 €

3.400,00 €

3.300,00 €

100,00 €

12.000,00 €

1.500,00 €

10.500,00 €

10.000,00 €
2000,00 €

10.000,00 €
1.000,00 €

0.00 €
1.000,00 €

60.000,00 €
93.900,00 €

6.500,00 €
27.300,00 €

53.500,00€
56.600,00 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2015
El romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) disponible importa 5.821.537,81 €. Als
efectes d’evitar incidències en la tresoreria municipal, es recomana des de l’ Intervenció que, tot i
disposar d’un Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat que importa 5.821.537,81 €,
es garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a -1.278.704,58 €.
RTDG disponible pendent abans de la modificació: 4.574.537,81€
Aplicació
pressupostàri
87000 a

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
50.000,00€

RTDG disponible pendent després de la modificació: 4.524.537,81€
RESUM MODIFICACIÓ
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
Total

27.300,00 €
50.000,00 €
77.300,00 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2016.
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
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
MODIFICACIÓ

Marató de TV3

231.48904

600,00 €

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”.
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 tercer trimestre de 2016. 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 el següent:
“La Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, de mesures per
lluitar contra la morositat en les operacions comercials, estableix que la intervenció elaborarà
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al
pagament de les obligacions que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les
obligacions pendents en què s'estigui incomplint el termini.
El Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període
mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment
de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix que les corporacions locals han
de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i han de publicar periòdicament la
informació següent relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior.
Vistos els informes emesos per l’interventor municipal, de data 24 d’octubre de 2016, que figuren
en els expedients 702/2016 i 703/2016 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 assabentats dels informes emesos per l’interventor municipal 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”.
4.4.- 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, tercer trimestre de 2016. 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 el següent:
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“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 per l’interventor municipal, relatiu al subministrament d’informació trimestral,
tercer trimestre 2016, que figura a l'expedient 704/2016 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 assabentats de l’informe emès per l’interventor Municipal 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”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL.5.1.- Proposta de nomenament de la representant de la Candidatura d’Unitat Popular en el
Consell d’Administració del Patronat de Cultura del Castell de Masricart. A la vista de la
proposta que realitza el regidor de cultura en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat, acorda el següent:
“Els estatuts del Patronat de Cultura del Castell de Masricart, en el seu article 7è, contemplen que
el seu Consell d'Administració serà nomenat pel Ple de l'Ajuntament i estarà format per, entre d’altres
membres, una persona designada per cadascun dels partits polítics amb representació al Consistori
de la Canonja.
El Ple municipal de data 1 d’octubre de 2015, va acordar, entre d’altres, nomenar al Sr. Antoni
Guillemat Álvarez com a membre del Consell d’Administració del Patronat, en representació del
grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular.
En data 21 de novembre de 2016, el representant municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, Sr.
Joan Pons Solé, ha presentat escrit de renúncia al càrrec de membre del Consell d’Administració
del Patronat, subscrit pel Sr. Antoni Guillemat Álvarez, per motius laborals i de residència. Així
mateix, es proposa que es nomeni com nou representant a la Sra. Sarai Martínez Torres.
Segons disposa l’article 8è dels estatuts del Patronat, els membres del Consell d’Administració i del
Consell Executiu podran cessar a petició pròpia o per perdre la condició representativa de l’entitat
corresponent.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de membre del Consell d’Administració del Patronat de
Cultura del Castell de Masricart, subscrita pel Sr. Antoni Guillemat Álvarez.
Segon.- Nomenar a la Sra. Sarai Martínez Torres com a membre del Consell d’Administració del
Patronat de Cultura del Castell de Masricart, en representació del grup municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats”.
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta de crear el Consell Assessor d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja, i
d’aprovació provisional del reglament regulador del seu funcionament.
Prèviament a la votació, i en torn d’explicació de vot, pren la paraula el portaveu del grup municipal
de la Candidatura d’Unitat Popular, dient el següent:
“Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, el motiu no és el propi consell assessor d’esports, el qual
valorem positivament que es creï, sinó que pensem que hi ha altres àrees de treball en les quals és
molt més prioritari crear un consell assessor: serveis socials (com ja hem demanat nosaltres en
aquest Ple en altres ocasions), festes (com es demana des de fa anys) o medi ambient (que es va
demanar just en la fundació de La Canonja 3, ara fa 10 anys). Per quin motiu abans els esports que
aquestes altres àrees? Suposo que hi ha temes que incomoda parlar-ne entre totes”.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor d'esports, 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:
“La regidoria d’esports entén que cal avançar en l’àmbit de la participació ciutadana per tal
d'aconseguir unes polítiques més properes a la voluntat. A tal efecte, proposa la creació d’un òrgan
col·legiat per tal de canalitzar la participació de les entitats del municipi que tenen relació amb
l’esport, als efectes que puguin ser consultades i puguin influir en la presa de decisions de
l’Ajuntament.
D'acord amb l'establert en l'article 130 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple de la
Corporació podrà acordar l'establiment de consells sectorials, la finalitat dels quals serà la de
canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves associacions en els assumptes municipals.
Els consells sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i, si escau, proposta, en
relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat al que correspongui cada consell.
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De conformitat amb l'article 131 del text esmentat, en l'acord de creació s'haurà de determinar la
composició, organització i àmbit d'actuació del mateix.
Vista la proposta de reglament regulador del funcionament del Consell Assessor d’Esports de la
Canonja, el qual figura a l’expedient en tràmit, en el qual es determina, entre d’altres, la composició,
organització i àmbit d'actuació del mateix.
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.- Crear el Consell Assessor d’Esports de l’Ajuntament de la Canonja, concebut com a consell sectorial, amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i entitats del municipi en
matèria d’esports.
Segon.- Aprovar inicialment el reglament regulador del funcionament del Consell Assessor d’Esports
de la Canonja, el qual figura a l’expedient en tràmit.
Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text del reglament 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.
Quart.- Disposar que, si no s'hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d'informació
pública i d'audiència als interessats, el reglament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Cinquè.- Aprovat definitivament el reglament, 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”.
7.2.- Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts per al foment de la pràctica
esportiva.
Prèviament a la votació, i en torn d’explicació de vot, pren la paraula el portaveu del grup municipal
de la Candidatura d’Unitat Popular, dient el següent:
“Nosaltres no creiem en la competitivitat en l’esport, portada a l’extrem de premiar econòmicament.
Si la Canonja té recursos econòmics per això, creiem que s’haurien de destinar a pagar les despeses
per poder accedir a la pràctica esportiva, per a aquelles persones que els hi és econòmicament
complicat. Per això votarem en contra de les bases per aquests ajuts”.
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Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el regidor d'esports, 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 que aquest Ajuntament té la voluntat de concedir subvencions als esportistes empadronats al
municipi de la Canonja, exercici 2017.
Vist que per tal d’establir l’import de les subvencions i forma d’accedir a les mateixes, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la redacció
de les corresponents bases, segons indicacions de la regidoria corresponent, les quals figuren a
l’expedient de tràmit, havent-se pogut examinar 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.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient
en tràmit.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions als esportistes
empadronats al municipi de la Canonja, exercici 2017, les quals es troben a l'expedient en tràmit i
es donen per reproduïdes íntegrament, i la convocatòria corresponent.
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. En cas de no produir-se
al·legacions, quedaran definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i es farà una
ressenya de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Un cop publicada l’aprovació definitiva de les bases, que la intervenció subministri a la Base
de dades nacional de subvencions la documentació necessària per a procedir a la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona”.
7.3.- Donar compte de la resolució de l'alcaldia, de data 18 de novembre de 2016, relativa al
nomenament d’un voluntari de protecció civil. A la vista de la proposta que realitza el regidor de
protecció civil en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“La Canonja, fins a la recuperació de la municipalitat el dia 30 d'octubre de 2010, va estar inclosa
dins del pla d'actuació municipal aprovat per l'Ajuntament de Tarragona, que estava vinculat,
funcionalment, a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona.
Per acord del Ple de l’Ajuntament de la Canonja, celebrat en sessió ordinària de data 31 de març
de 2011, es reconeix l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja com a única
vinculada funcionalment a l'Ajuntament de la Canonja i s’aprova el conveni de col·laboració entre
aquest Ajuntament i la dita Associació.
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L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja figura inscrita al Registre especial de les
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, de la Direcció General de Protecció Civil
del Departament d’Interior de la Generalitat, amb el número 53.
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada en data 14 de
novembre de 2016, va aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la
Canonja, l’Ajuntament de Tarragona i les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja
i de Tarragona.
Actualment, l'Ajuntament de la Canonja ha nomenat els següents voluntaris/àries de l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de la Canonja, lliurant-los la corresponent credencial acreditativa:
COGNOMS I NOM

NIF

Cotano Fernández, Esther

39712785L

Fernández Lerena, Josep Antoni

39853405V

Rull Serra, Carles

39710852H

Rodríguez Osorio, José

74623301P

Del Sol Samblas, Maria Victoria

39676674H

Jiménez Vico, Miguel Angel

39723006M

Villalba Vázquez, Alberto

48010782F

Lara Real, Francisco

39682493H

Simón Núñez, Raúl

39681453J

López Jiménez, Pedro Manuel

39712174Y

Guerra Arjona, Álvaro

47772267W

García Luque, Marta

39905534M

Jiménez Gutiérrez, Agustín

48135294C

Márquez Ferré, Roberto

39731847Z

Ha tingut entrada en aquest Ajuntament sol·licitud de nomenament del Sr. Luis Juli Fernández
Montes, DNI 40894601A, com a voluntari de protecció civil, adjuntant certificats dels cursos
realitzats, segons el següent detall:
Organisme
Escola Nacional de
Protecció Civil de la
Direcció General de
Protecció
Civil
i
Emergències,
Ministeri de l’Interior
Escola de Bombers i
Seguretat Civil de
Catalunya,
Departament

Data certificat

Número certificat

Curs realitzat

25/10/2005

01137/05

Capacitació
en
protecció civil 1.

Assistència
Notable.

03/05/2005

CFBVPC_0410

Formació Bàsica
per a Voluntaris de

Assistència i aprofitament.
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Qualificació/Resultats

i

aprofitament.

d’Interior
de
Generalitat

la

Protecció Civil

L'article 14 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions
del voluntariat de protecció civil de Catalunya, determina que la condició de voluntari/ària s'adquirirà
exclusivament per nomenament expedit per l'Ajuntament corresponent.
L'article 15 del Decret abans esmentat, determina que els voluntaris/àries han de tenir la majoria
d'edat, ser residents a Catalunya i superar el programa de formació per a voluntaris de protecció
civil, circumstàncies que queden acreditades a l'expedient per part dels interessats.
Per resolució de l'Alcaldia de data 18 de novembre de 2016, es va ampliar la composició dels
membres voluntaris, en els mateixos termes, nomenant el Sr. Luis Juli Fernández Montes, DNI
40894601A, com a voluntari de protecció civil i lliurar-li la corresponent credencial acreditativa.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Quedar assabentats i ratificar la resolució de l'Alcaldia de data 18 de novembre de 2016,
relativa al nomenament del Sr. Luis Juli Fernández Montes, com a voluntari de protecció civil, en els
termes que s'indiquen a la part expositiva del present acord.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Protecció Civil del Departament
d'Interior de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i als efectes corresponents”.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Donar compte de les despeses de la festa major d’estiu 2016. A la vista de la proposta que
realitza el regidor de festes en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
el següent:
“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 105.227,96 €.
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 2016, segons
relació i factures obrants a l'expedient, per import de 105.227,96 €, amb càrrec a les diferents
aplicacions pressupostàries que figuren a la relació”.
8.2.- Proposta d’aprovació de les bases per a la concessió de subvencions per tal d’incentivar
la creació de llocs de treball al municipi de la Canonja i afavorir les noves empreses que
s’instal·lin en el municipi, exercicis 2017 i 2018. A la vista de la proposta que realitza el regidor
de promoció econòmica en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda
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el següent:
“Vist que aquest Ajuntament té la voluntat de mantenir el sistema d'ajuts per tal d'incentivar la creació
de llocs de treball al municipi de la Canonja i afavorir les noves empreses que s'instal·lin en el
municipi, que han estat vigents durant l’exercici 2016.
Vist que per tal d’establir l’import de les subvencions i forma d’accedir a les mateixes, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’ha encarregat a la secretaria la redacció
de les corresponents bases, segons indicacions de les regidories corresponents, les quals figuren
a l’expedient de tràmit, havent-se pogut examinar pels assistents.
Vistes les bases reguladores, pels exercicis 2017 i 2018, que estableixen dos tipus d'ajuts:
1) Ajuts a la contractació de persones del municipi de la Canonja, consistents en una aportació
econòmica destinada a sufragar, en part, les despeses que es deriven de la contractació de nous
treballadors que hagin estat contractats durant els períodes indicats en les bases reguladores.
2) Ajuts als nous emprenedors que afavoreixin la creació i l’establiment de noves empreses al
municipi de la Canonja. L'ajut consistirà en una aportació econòmica destinada a donar suport i
contribuir a l’èxit de les iniciatives empresarials.
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.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient
en tràmit.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions per la
contractació de persones del municipi i als nous emprenedors per la creació i l’establiment de noves
empreses, exercicis 2017 i 2018, les quals es troben a l'expedient en tràmit, i es donen per
reproduïdes íntegrament, i la convocatòria corresponent.
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. En cas de no produir-se
al·legacions, quedaran definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i es farà una
ressenya de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Un cop publicada l’aprovació definitiva de les bases, que la intervenció subministri a la Base
de dades nacional de subvencions la documentació necessària per a procedir a la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
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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 el següent:
“Atès que en data 13 de gener de 2016 es va resoldre, entre d’altres, encarregar al Consell Comarcal
del Tarragonès la gestió de seleccionar un/a educador/a social, per cobrir la vacant derivada de la
concessió de la llicència sol·licitada per la Sra. Caja.
Atès que el Consell Comarcal va acordar acceptar l’encàrrec de gestió abans esmentat, i proposar
a la Sra. Laia Espina Castellví per substituir a la Sra. Caja.
Vistos els antecedents que figuren a l'expedient tramitat per a la constitució d'una borsa de treball
per a poder proveir amb caràcter temporal places d’auxiliar administratiu, en règim funcionarial interí
o laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició.
Atès que les bases de la convocatòria van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm.
186, de data 11 d’agost de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6935, de 14 d'agost de
2015, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat.
Vistos els antecedents que figuren a l’expedient tramitat per a la constitució d’una borsa de treball
per a contractacions laborals temporals o d’interinitat, per a substitucions i cobertura de vacants
temporals sobrevingudes en la brigada municipal, categoria professional peó, grup de classificació
equiparable al grup AP, mitjançant el sistema de concurs oposició.
Atès que les bases de la convocatòria van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm.
196, de data 26 d'agost de 2014, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6696, de 29 d'agost de
2014, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat.
Vistos els antecedents que figuren a l’expedient iniciat per a la constitució d’una borsa de treball per
a la provisió, amb caràcter temporal, de places de vigilant municipal, mitjançant el sistema de concurs oposició.
Atès que les bases de la convocatòria van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm.
296, de data 23 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 7030, de 4 de gener
de 2016, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat.
Atès que mitjançant decret de l’alcaldia de data 25 d’agost de 2016, es va resoldre, entre d’altres,
aprovar la contractació de la Sra. Laia Espina Castellví com a educadora social de l'Ajuntament, personal
laboral, per un període que va des de l’1 de setembre fins al 30 de novembre de 2016 (inclòs), per
substitució de la treballadora Sra. Beatriz Caja Arañó. Aquest contracte ha estat prorrogat fins el 31 de
gener de 2017 per resolució de l’alcaldia de data 14 de novembre de 2016
Atès que mitjançant decret de l’alcaldia de data 15 de setembre de 2016, es va resoldre, entre
d’altres, nomenar a la Sra. Elisabeth Llambrich Prat, per a cobrir interinament una plaça d’auxiliar
administratiu de l’àrea d’urbanisme, enquadrada a l’escala d’administració general, subescala
auxiliar, classe auxiliar d’administració general, grup C, subgrup C2, vacant a la plantilla de personal
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d’aquest Ajuntament, a partir del dia 19 de setembre de 2016 (inclòs), i fins a la cobertura definitiva
de la plaça per funcionari de carrera.
Atès que la Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2016 va acordar, entre d’altres, aprovar
la contractació del Sr. Jesús Mª García Briongos, amb un 75% de la jornada i categoria professional de
peó, règim laboral, per a substituir la jubilació parcial del Sr. Antonio Romero Moreno, per un període que
va des del 10 d’octubre de 2016 (inclòs) fins a la seva jubilació, que es produirà en complir els 65 anys,
el dia 28 de setembre de 2020.
Atès que mitjançant decret de l’alcaldia de data 29 de setembre de 2016, es va resoldre, entre d’altres,
aprovar el nomenament del Sr. Iván López Castro, per a ocupar interinament una plaça de vigilant
municipal, subgrup AP, per substitució del seu titular, Sr. Sergio Cogolludo Moreno, a partir de l’1
d’octubre de 2016 (inclòs) i mentre duri la seva baixa mèdica.
Atès que mitjançant decret de l’alcaldia de data 9 de novembre de 2016, es va resoldre, entre d’altres,
aprovar el nomenament del Sr. Iván López Castro, per a ocupar una plaça de vigilant municipal,
subgrup AP, a partir del 14 de novembre de 2016 i fins el 31 de desembre de 2016 (ambdós dies
inclosos).

En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats dels nomenaments de personal efectuats, segons el detall que figura a la
part expositiva”.
10.2.- Proposta d’aprovació provisional de l’ordenança municipal de creació de fitxers amb
dades de caràcter personal, protecció de dades i normes de seguretat. 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 el següent:
“Atès que l’existència de fitxers de caràcter personal i els avenços tecnològics singularment els
informàtics, suposen possibilitats d’intromissió en l’àmbit de la privacitat i intimitat així com de limitació i vulneració del dret a l’autodisposició de les informacions que són rellevants per a cada persona. És per això que l’ordenament jurídic reconeix drets en aquest camp i estableix mecanismes
per la seva garantia. La Constitució Espanyola, al seu article 18 reconeix com dret fonamental el
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets. El
Tribunal Constitucional, interpretant aquest article, ha declarat en la seva jurisprudència, i especialment en les seves sentències 290/2000 i 292/2000, que el mateix protegeix el dret fonamental a la
protecció de dades de caràcter personal, atorgant-li una substantivitat pròpia.
Aquest dret ha estat denominat per la doctrina com a “dret a l’autodeterminació informativa” o “dret
a l’autodisposció de les informacions personals”, i que, quan es refereix al tractament automatitzat
de dades, s’inclou en el concepte més ampli de llibertat informativa.
Atès que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) estableix un conjunt de mesures per garantir i protegir aquest dret fonamental. L’article 20
de la LOPD estableix que la creació, modificació o supressió de fitxers de les Administracions Públiques només poden fer-se per mitjà de disposició de caràcter general publicada al Butlletí Oficial
de l’Estat o Diari Oficial corresponent, havent-se d’aprovar i publicar dites disposicions amb caràcter
previ a la creació o modificació dels fitxers. Al punt 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la
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informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades de caràcter personal que la mateixa llei preveu.
Atès que de conformitat amb l’article 41.1 de la LOPD i de l’article 3 de la Llei 32/2010 d’1 octubre,
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l’ens local en matèria de Protecció de Dades queda
sota l’àmbit de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquestes temes, les Corporacions
Locals crearan, modificaran i suprimiran els seus fitxers mitjançant la corresponent ordenança municipal o qualsevol altra disposició de caràcter general en els termes previstos a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la legislació autonòmica. Finalment,
un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió del fitxer, l’art. 39 de la
LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció al Registre General de Protecció de Dades.
Vista l’ordenança municipal de creació de fitxers, publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona número 151, de data 2 de juliol de 2009, i les successives modificacions de la mateixa,
aprovades per acords plenaris de dates 29 de març del 2010, 4 d’abril i 25 de juliol del 2013.
Vist el text de l’ordenança municipal de creació de fitxers amb dades de caràcter personal, protecció
de dades i normes de seguretat, el qual figura a l’expedient en tràmit.
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.- Deixar sense efecte l’ordenança municipal de creació de fitxers, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 151, de data 2 de juliol de 2009, i les successives modificacions de la mateixa, aprovades per acords plenaris de dates 29 de març del 2010, 4 d’abril i 25
de juliol del 2013.
Segon.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal de creació de fitxers amb dades de caràcter
personal, protecció de dades i normes de seguretat, la qual figura a l’expedient en tràmit.
Tercer.- 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.
Quart.- 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.
Cinquè.- 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”.
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11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES..........................................
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores, d'ordre del Sr. Alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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