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

A la Canonja, essent les vint hores del dia 1 de juny 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, 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
El Sr. Francisco Domínguez Sánchez, s’incorpora a la sessió a les 20:08 hores, mentre s'està
realitzant el sorteig dels membres de mesa corresponents a les eleccions generals 2016 (punt 3.4
de l'ordre del dia), i abans de la seva votació.
El Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, s’incorpora a la sessió a les 20:30 hores, mentre està efectuant
l'explicació de vot el portaveu del grup municipal del PSC, en relació a la moció que figura al punt
13.1 de 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:
1.- Aprovació de l'acta anterior.-
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S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de data
28 de gener de 2016, que acompanyava a la convocatòria.
2.- 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. 7093, de 6 d'abril de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa public el sometiment
del document únic de protecció civil municipal a informació pública per un termini de 30 dies.
Núm. 7102, de 19 d'abril de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública convocatòria
per la cobertura, en règim d'interinitat, fins a la cobertura definitiva per funcionari de carrera,
d'una plaça d'arquitecte tècnic, subgrup A2, a temps parcial, vacant de la plantilla de
l'Ajuntament, pel sistema de concurs oposició.

Butlletí oficial de la província.
•
•

•
•
•

•
•

Núm. 67, de 8 d'abril de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa públic l'acord de
sotmetiment del document únic de protecció civil municipal a informació pública per un
termini de 30 dies hàbils.
Núm. 70, de 13 d'abril de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publiquen les Bases de
la convocatòria pública per la cobertura, en règim d'interinitat fins a la cobertura definitiva
per funcionari de carrera, d'una plaça d'arquitecte tècnic, subgrup A2, a temps parcial, vacant
a la plantilla de l'Ajuntament, pel sistema de concurs oposició.
Núm. 78, de 25 d'abril de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació inicial
de la modificació de crèdits núm. 2/16 en el pressupost municipal en vigor.
Núm. 96, de 20 de maig de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal corresponent a l'exercici 2016.
Núm. 98, de 24 de maig de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica pel qual es
publica la delegació específica per al casament de la parella formada per la Sra. Sílvia
Fernández Bermúdez i el Sr. Francisco Delgado Gómez, en la regidora de la corporació Sra.
Encarnación Quílez Valdelvira.
Núm. 101, de 27 de maig de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica pel qual es
publica la delegació específica per al casament de la parella formada per la Sra. Naila Guillén
Arcos i el Sr. Gustavo Neila Pozo, al regidor de la corporació Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez.
Núm. 102, de 30 de maig de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
definitiva de l'expedient 2/16 de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor.

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 març de 2016.

3.- PRESIDÈNCIA.3.1.- Decrets i Resolucions.
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En compliment del previst a l’art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament de funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, es dóna compte
al Ple de les resolucions que ha adoptat l'alcaldia des de la darrera sessió plenària ordinària, per tal
que els regidors coneguin el desenvolupament de l’administració local, als efectes de control i
fiscalització dels òrgans de govern, previstos a l’article 22.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
règim local.
3.2.- Junta de Govern Local.
Es dona compte al Ple dels acords de la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
3.3.- Proposta de prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor de l'Ajuntament
de la Canonja, presentada pel Sr. José Ramón Fernández Bermúdez.
Fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament Orgànic Municipal, la presidència ordena
que el punt 3.3) de l'ordre del dia, es tracti després del punt 13.1).
3.4.- Proposta relativa al sorteig dels membres que han de formar les diferents meses
electorals de la Canonja, per les eleccions generals 2016. A la vista de la proposta que realitza
l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del
grup municipal del PSC (9), de CiU (1), CUP (1) i PP (1), acorda el següent:
(...)
3.5.- Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia de reserva de llocs especials per
col·locació de cartells de la campanya de les eleccions generals 2016 i dels locals oficials i
llocs públics per celebrar actes de la campanya. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia
en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup
municipal del PSC (9), de CiU (1), CUP (1) i PP (1), acorda el següent:
Per resolució de l'alcaldia de data 19 de maig de 2016, es va resoldre proposar, com a representants
de l’Administració per obtenir informació dels resultats de l’escrutini en les properes eleccions
generals 2016, les persones següents:
Cognoms i nom
Mª del Carme Veciana Virgili
Sergi Parera Buch
Sagrario Pasca Márquez
Daniel Prieto Torres
Magdalena Gavaldà Cos
Esther Peña Sanjuán
Judit Mora García
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Càrrec (Titular/Suplent)
Districte – Secció - Mesa
Titular
Districte 1 Secció 1 Taula A
Districte 1 Secció 1 Taula B
Titular
Districte 1 Secció 3 Taula A
Districte 1 Secció 3 Taula B
Titular
Districte 1 Secció 2 Taula A
Districte 1 Secció 2 Taula B
Titular
Districte 1 Secció 4 Taula A
Districte 1 Secció 4 Taula B
Suplent
Districte 1 Secció 1 Taula A
Districte 1 Secció 1 Taula B
Suplent
Districte 1 Secció 3 Taula A
Districte 1 Secció 3 Taula B
Suplent
Districte 1 Secció 2 Taula A

Maite Expósito López

Districte 1 Secció 2 Taula B
Districte 1 Secció 4 Taula A
Districte 1 Secció 4 Taula B

Suplent

Per decrets de l'alcaldia de data 6 de maig 2016, es va resoldre:
1.- Reservar, com a llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells per a la campanya electoral de les eleccions generals 2016, els espais següents:
Taulers per enganxar propaganda electoral:
Emplaçament
Carrer Raval
Rambla Collblanc
Rambla de les Garrigues

Lloc
4 mòduls
4 mòduls
4 mòduls

Superfície
25,92 m2
25,92 m2
25,92 m2

Fanals:
Emplaçament
Avda. Carrasco i Formiguera
Carrer Escultor Martorell
C/ Bassa Fonda
Avda. Sector Nord
Avda. La Pineda
C/ Miquel Coll i Alentorn
Avda. Collblanc (únicament a la coca central)
Avda. Garrigues (únicament a la coca central)
Avda. La Florida
C/ Marina
C/ Raval
C/ Masricart
Rambla 15 d'abril
Camí dels Antigons
Alcalde Marian Fonts i Ciurana

Número de fanals
20
28
9
9
18
7
20
45
19
33
22
21
24
8
32

2.- Reservar, com a locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per celebrar actes de la campanya
electoral de les eleccions generals 2016, els següents:
Denominació
Sala actes Castell de Masricart
Sala actes Col·legi Públic la Canonja

Emplaçament
Plaça del Castell, s/n
av. Carrasco i Formiguera, 8

Aforament
86
240

Per tot l'abans dit, el ple acorda:
Restar assabentat de les resolucions de l'alcaldia transcrites a la part expositiva.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.-
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4.1.- 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 2016. A la vista de la proposta
que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels
membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (1), CUP (1) i PP (1), 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 i el secretari acctal d’aquest Ajuntament, que
figuren en els expedients 255/2016 i 256/2016 i que han pogut ser examinats pels assistents, en els
que consta la situació d'aquest Ajuntament davant el compliment de la normativa abans citada, pel
que fa al període mig de pagament a proveïdors i als terminis previstos per al pagament de les
obligacions, respectivament.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats dels informes emesos per l’Interventor Municipal i el secretari acctal
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.
4.2.- 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, primer trimestre de 2016. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia
en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup
municipal del PSC (9), de CiU (1), CUP (1) i PP (1), acorda el següent:
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.
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Vistos els informes emesos per l’interventor Municipal i el secretari actal, relatius al subministrament
d’informació trimestral. Primer trimestre 2016, que figuren a l'expedient 258/2016 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-ne assabentats dels informes emesos per l’interventor Municipal i el secretari actal d'aquest
Ajuntament, en relació al compliment de Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4.3.- Proposta de modificació de crèdits número 3 del pressupost municipal vigent. A la vista
de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (1), CUP (1) i PP (1), acorda el
següent:
Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigent.
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. 5/2016 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
231.48002

Denominació

Import (€)

Ajuts d’urgència
14.637,41 €

330.21200

Conservació i manteniment Castell
TOTALS

6.000,00 €
20.637,41 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
920.22720

Denominació
Manteniment contractes aplicacions informàtiques
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Import

9.250,00 €
323.63200

Proj. Reformes Col.legi Públic.
21.000,00 €
30.250,00 €

TOTALS
RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

20.637,41 €
30.250,00 €
50.887,41 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
231.22610

011.31000

Denominació

Import (€)

Despeses ajuts d’urgència

Interessos bancs i caixes Oper. Crèdit a llarg termini
TOTALS

14.637,41 €
36.250,00 €
50.887,41 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2016.
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.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL..........................................

6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ..........................................
7.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.........................................
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8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA..........................................
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT..........................................
10.- GOVERNACIÓ.-

10.1.- Proposta de modificació dels convenis col·lectius de personal laboral i funcionari, per
a facilitar la compactació de les reduccions de jornada per maternitat. A la vista de la proposta
que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels
membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (1), CUP (1) i PP (1), acorda el següent:
Vist el redactat dels articles 9.III.D) del conveni laboral i 9.2) de l’acord de les condicions de treball
dels funcionaris de l’Ajuntament, preveuen la possibilitat que, per tenir cura d’un fill o filla menor de
sis anys, els treballadors municipals puguin gaudir d’una reducció d’un terç de la jornada de treball,
amb percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament. Els citats preceptes no preveuen
la possibilitat que les reduccions de jornada puguin ser gaudides de forma compactada, en jornades
consecutives senceres.
Vista l’acta de la Comissió paritària d’interpretació, estudi i seguiment del conveni, en la qual
s’acorda la modificació dels articles esmentats per tal de possibilitar la compactació esmentada,
d’acord amb el següent redactat:
Afegir un nou apartat a l’article 9.3.D, apartat a) del conveni laboral i 9.2) de l’acord de les condicions
de treball dels funcionaris de l’Ajuntament:
“Compactació de la reducció de jornada per tenir cura d’un fill/a.
Únicament durant el primer any de reducció de jornada, computat segons determina el paràgraf
següent, i en el cas de reducció de jornada d’un terç, amb percepció del 80% de la retribució, a
petició del treballador/a, la reducció es podrà realitzar de la forma que seguidament s’estableix:
Durant els primers nou mesos de reducció, computats des del finiment del permís per maternitat o
de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment, o si la persona beneficiària ha gaudit,
a més, del permís de paternitat, afegint la compactació, si escau, del permís de lactància, o des del
dia següent a l’aprovació d’aquesta regulació pel ple de l’Ajuntament, la persona afectada pot optar,
sempre que sigui possible segons les necessitats del servei, per compactar les hores que
corresponguin de reducció de jornada en jornades consecutives senceres, el que comportarà que
el treballador/a no es reincorpori a la feina durant tres mesos.
Finalitzada, si escau, aquesta compactació, el treballador/a ha de reincorporar-se al lloc de treball
amb la reducció de jornada aprovada, durant tres mesos. Finalment, el treballador realitzarà el 100%
de la jornada durant els sis mesos restants, cobrant el 80 % de la retribució, per recuperar la reducció
de jornada que s’ha compactat.
En cas d’extinció de la relació laboral durant el primer any de reducció de jornada, i en el supòsit
d’haver-se gaudit de la compactació i no havent-se recuperat el temps no treballat, el treballador
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haurà de retornar les quantitats indegudament percebudes”.
En base a tot l’exposat, el Ple acorda el següent:
Aprovar la modificació dels articles 9.III.D) del conveni laboral i 9.2) de l’acord de les condicions de
treball dels funcionaris de l’Ajuntament, en la forma especificada a la part expositiva del present
acord.
10.2.- Proposta d'acord relativa a l'assignació de la gratificació per a la realització de les
funcions acumulades de secretaria i intervenció. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia
en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC
(9), de CiU (1), CUP (1) i PP (1), acorda el següent:
Vistes les resolucions de data 1 d'abril de 2014 del Director General d’Administració Local, en què
s’autoritza l’acumulació dels llocs de treball de secretari i interventor de l’Ajuntament de la Canonja,
respectivament, en els Srs. Josep Mª Sabaté Vidal, vicesecretari de l'Ajuntament de Reus i Josep
Rofes Llorens, secretari interventor de l'Ajuntament de la Selva del Camp.
Atès que el Sr. Josep Rofes Llorens, va prendre possessió de la plaça d'interventor municipal, en
data 14 d'abril de 2016.
Atès que l’article 28 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix al seu apartat segon que el
desenvolupament de les funcions acumulades dona dret a la percepció d’una gratificació de fins el
30% de les remuneracions corresponents al lloc principal.
Atès que l’article 7 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei
les administracions públiques, fixa que serà el Ple de l’entitat local qui ha d’autoritzar la superació
del llindar previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat segons la referència prevista a
l’apartat primer del citat article.
En conseqüència, el ple acorda:
Primer.- Restar assabentats de la pressa de possessió de la plaça d'interventor municipal, segons
l’autorització i en els termes de la resolució de 1 d'abril de 2016, a favor del funcionari d’habilitació
de caràcter estatal, Sr. Josep Rofes Llorens, amb efectes del 14 d'abril de 2016.
Segon.- Autoritzar, per motius d'interès públic, en base a raons d'especial interès per al servei i,
d’acord amb les previsions de l’art. 7.1 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei les administracions públiques, la superació del llindar previst a la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat, segons determina el precepte esmentat, i, en aquest sentit,
aprovar que el desenvolupament de les funcions acumulades de secretaria i intervenció comportin
una gratificació del 30% de les corresponents al lloc principal.
10.3.- Proposta de reconeixement de compatibilitat a personal de la brigada municipal, per a
l'exercici d'activats privades. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9),
de CiU (1), CUP (1) i PP (1), acorda el següent:
Vista la instància presentada pel Sr. David García Espejo, personal laboral d'aquest Ajuntament, de
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data 25 de maig de 2016, en la qual sol·licita l'atorgament de compatibilitat per a realitzar activitats
privades per compte propi, en horari de tarda, fora de la seva jornada laboral.
Atès que segons es regula a la Llei 53/1984, d'incompatibilitat del personal al servei de les
administracions públiques, l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora
de les administracions públiques, requerirà el previ reconeixement de compatibilitat i la competència
correspon al Ple de la corporació.
Atès que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada laboral i horari de la
interessada, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc de treball en el sector
públic o de modificació de les condicions del lloc de treball. L'autorització de compatibilitat estarà
condicionada a l'estricte compliment de la jornada i de l'horari en el lloc de treball de caràcter públic.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Primer.- Reconèixer al Sr. David García Espejo la compatibilitat del seu treball a l'Ajuntament de la
Canonja, amb l'exercici d'altres activitats laborals o mercantils fora de l'Administració Pública,
sempre que no afecti al seu horari laboral en aquest Ajuntament.
Segon.- Traslladar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement, i als efectes oportuns
10.4.- Restar assabentats de l'informe - proposta d'eliminació de documents de l'arxiu
municipal de la Canonja, emès per la tècnica de gestió documental i arxius del Consell
Comarcal del Tarragonès. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU
(1), CUP (1) i PP (1), acorda el següent:
“Vist l'informe emès per la Tècnica en gestió documental i arxius, de data 24 de maig de 2016, que
figura a l'expedient, i que seguidament es transcriu:
“Assumpte: Propostes d’eliminació de documents de l’Arxiu Municipal de La Canonja.
Sol·licitant: Secretari de l’Ajuntament de La Canonja
En aplicació de les modernes tècniques arxivístiques, que fan possible disposar d’arxius sostenibles,
i en el marc de la normativa vigent al respecte, proposem l’eliminació de la documentació de l’Arxiu
Municipal de La Canonja que es detalla en el següent
INFORME
L'augment en els darrers anys del volum documental generat per l'Ajuntament de la Canonja,
gràcies en gran part a l'ampliació de les seves competències, està evidenciant una manca d'espai
en el dipòsit destinat a arxiu. Tant és així que, actualment, els espais destinats com a dipòsits d’arxiu
es troben ocupats gairebé en la seva totalitat.
Per tal de disposar de sistemes d’arxiu sostenibles, i complementàriament a la dotació d’espais de
dipòsit, cal racionalitzar la conservació documental per tal d’evitar el manteniment de sèries que,
amb la normativa vigent, poden ser eliminades.
Tenint en compte aquesta situació, s'ha valorat la possibilitat de poder eliminar algunes sèries
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documentals, en aplicació de la normativa vigent en matèria d'eliminació de documents, en una
acció coordinada dins l’àmbit del Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), definit a la Llei 10/2001, de
13 de juliol, d’arxius i documents.
El Decret 117/1990, de 3 de maig, sobre avaluació i tria de documentació administrativa, preveu
l'aprovació de les Taules d'Avaluació Documental (TAD) elaborades per la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) del Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya. En aplicació de les TAD, que informen del termini
concret de conservació de cada sèrie documental, i d'acord amb el que disposa l'Ordre del conseller
de Cultura de 8 de febrer de 1994, per la qual s'aproven normes per a l'aplicació de Taules
d'Avaluació Documental (DOGC núm. 1865, de 25.2.1994), s’ha identificat la documentació que
podria ser eliminada del Fons Municipal de la Canonja.
En el quadre que presentem a continuació, apareixen els codis d'aplicació de les Taules d'Avaluació
Documental, el nom de la sèrie, les dates extremes de la documentació i els metres lineals que
ocupa aquesta documentació.
CODI TAD

614

SÈRIE DOCUMENTAL
DATES EXTREMES
Comunicats de vacances del personal
al servei de l'Administració
1987-2014
Expedients de recollida d'escombraries
2008-2010
( mobles vells)
Transferències de vehicles en relació
amb el padró de l'impost sobre vehicles
1990-2010
de tracció mecànica
Altes del padró de l'impost sobre
1990-2010
vehicles de tracció mecànica
Baixes del padró de l'impost sobre
1990-2010
vehicles de tracció mecànica
Sol·licituds de treball (borsa de treball)
1995-2013
Permisos d’ocupació temporal de la via
1983-2010
pública
Neteja de solars
2007-2014
Expedients de retirada de vehicles
abandonats.
2003-2010
Domiciliacions bancàries
1996-2009
Sol·licitud d’autorització per encendre
foc
2004-2013

662

Informes per al reagrupament familiar

9
25

69
70
71

137
293

350
387
585

663

Infomes d’arrelament social
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VOLUM
0'40 m
0'18 m
0’08 m
0’09 m
0’08 m

1'19 m
3'02 m

0’04
0'11 m
0'41 m
0'22 m

2007-2014

0'22 m

2007-2014

0'24 m

Albarans

2008-2012
Albarans correus ( codi
etiquetes)
Certificats
empadronament sense
recollir

0’44 m

2007-2013

0'47 m

2001-2013

0'22 m

TOTAL METRES: 7'85 m
En qualsevol cas, l’Ajuntament de la Canonja té la potestat de decidir sobre la conservació o no de
les sèries avaluades. Si finalment es portés a terme l'eliminació, es realitzaria la pertinent
comunicació a la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, mitjançant escrit adreçat
al seu president, i la relació de les sèries destruïdes quedarien assentades en el Llibre de registre
de destrucció de documents de l’Arxiu Municipal.
La destrucció es duria a terme des d’una empresa externa que s’encarregaria de recollir la
documentació, destruir-la i lliurar un certificat de destrucció”.
En conseqüència, el Ple acorda el següent:
Restar assabentats de l'informe emès per la Tècnica en gestió documental i arxius, de data 24 de
maig de 2016, que figura a l'expedient, i ha estat transcrit a la part expositiva del present acord”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS.13.1.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP relativa a la revisió del servei de recollida
d'escombraries.
El portaveu del grup municipal de la CUP, dona lectura a la moció presentada a la consideració del Ple, que és:

“Des del grup municipal de la CUP de la Canonja creiem en la necessitat de municipalitzar tots
aquells serveis que presta l'Ajuntament, sobretot aquells que es poden considerar com a bàsics i
essencials. Aquest posicionament parteix d'una base ideològica a partir de la qual els serveis públics
destinats a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania no han de ser un negoci. Entenem que amb
les municipalitzacions o la gestió pública directa mancomunada, es pot aconseguir gestionar un
servei de manera més econòmica, eficient, transparent, compartida i participada pels veïns i veïnes.
Creiem que ha de ser l’administració local qui directament gestioni, controli i executi serveis públics
com la recollida de la brossa i la neteja de la via pública.
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La gestió directa per part de l'Ajuntament, ja sigui a través del propi Ajuntament o d’algun organisme
municipal, és bàsica per assegurar un bon servei així com per garantir unes condicions laborals
dignes pels treballadors i treballadores d'aquest servei. Des del nostre punt de vista, no entenem
que haguem de posar una empresa privada a prestar aquests serveis, empreses que moltes
vegades són filials de grans empreses controlades per holdings relacionats amb la construcció i
l'obra pública i que només busquen grans beneficis a costa d'empitjorar les condicions laborals dels
seus treballadors i treballadores i en detriment del servei que rep la ciutadania.
Creiem que no hi ha arguments de pes a favor d'aquestes privatitzacions de la gestió del servei que
puguin justificar l'encariment de la prestació d'aquests serveis. Un encariment provocat pel
pagament del 10% o el 21% d'IVA i del benefici empresarial. Aquest sobrecost sobre els serveis
s’hauria de poder destinar a millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores, així
com a d’altres accions, polítiques i serveis destinades a pal·liar els efectes de la crisi que afecten
greument a la població del nostre poble.
La remunicipalització de serveis públics no contravé la LRSAL, ja que la intervenció general de
l'Ajuntament podria demostrar que aquest procés no afectaria als principis de sostenibilitat i
estabilitat pressupostària, així com que la forma de gestió directa és més eficient i eficaç
econòmicament que la gestió indirecta.
Pel que fa a la gestió del servei de recollida de la brossa, el conveni entre l’Ajuntament de Tarragona
i l’Ajuntament de la Canonja relatiu a la prestació transitòria de serveis al terme del nou municipi de
la Canonja, signat el 2 de novembre de 2010, estipula que l’Ajuntament de Tarragona presta a la
Canonja el servei de recollida de residus adjudicat a l’empresa FCC, S.A., amb un cost
imputable proporcional a l’Ajuntament de la Canonja. Anualment la Canonja paga 374.330,98 € (any
2015) per aquest servei externalitzat a FCC, S.A. Això acaba suposant 64,11 € per persona i any. A
més a més, el cànon de residus és gestionat íntegrament per l’Ajuntament de Tarragona.
El conveni esmentat estipula que aquest servei serà compartit mentre duri la vigència del contracte
(any 2023) o fins que s’acordi per les dues parts, en el marc de la Comissió Paritària, un modificació
del mateix.
Alhora aquest conveni també regula la prestació dels serveis d’incineració de la brossa, el transport
públic i el subministrament d’aigua, serveis que també haurien de ser objecte de revisió periòdica.
Per altra banda, l’aposta per models diferents de recollida de la brossa, com el porta a porta, fomenta
clarament la reducció i el reciclatge entre els veïns i veïnes, reduint així l’import que es pagaria per
incineració.
Per tot això, des del grup municipal de la CUP de la Canonja proposem al Ple de l'Ajuntament de la
Canonja, l'adopció dels següents acords:
1- Sol·licitar la convocatòria urgent de reunió de la Comissió Paritària entre Tarragona i la Canonja
pel seguiment dels convenis derivats de la segregació, per tal de revisar l’estat de compliment dels
acords de segregació i en particular revisar la qualitat dels serveis públics compartits com la recollida
de la brossa, la incineració, el transport públic i el subministrament d’aigua.
2- Realitzar, abans de finalitzar l’any 2016, un estudi sobre els costos i necessitats administratives
per a gestionar públicament, ja sigui directament des de l'Ajuntament o a través d'un organisme
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municipal, el servei de recollida de la brossa. Aquest estudi hauria d’incloure un anàlisi del cost
econòmic de recuperació del contracte de serveis externalitzat existent i la remunicipalització del
servei en aquells casos que l’estalvi superi el cost de finalització del contracte. Això inclou
determinar quina inversió caldria fer en maquinària, quin cost suposaria la subrogació dels
treballadors i treballadores, pel que fa a càrrecs qualificats i directius quines obligacions legals hi ha
i, si hi ha la necessitat d'haver de subrogar algun d'aquests per conservar el coneixement o si cal
obrir un procés de contractació.
3- Realitzar, abans de finalitzar l’any 2016, un estudi sobre les alternatives de la gestió de residus
actuals, que impliqui una millora en la qualitat del servei, el seu grau de sostenibilitat ambiental i que
pugui repercutir positivament a nivell econòmic.
4- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès”.
Seguidament, la presidència obre un torn d'explicació de vot.
En primer lloc intervé la portaveu del grup municipal del Partit Popular que diu:
“No compartimos la filosofía de que si la gestión del servicio de basuras es pública será excelente
y barato, y que lo contrario es favorecer a grandes grupos de intereses particulares.
Lo fundamental es dar un servicio universal de calidad a los ciudadanos con el menor coste posible.
Lo accesorio es la forma de dar ese servicio. Hay veces que las fórmulas de colaboración públicoprivada ofrecen el mejor servicio público posible al conjunto de los ciudadanos, y conocemos
ejemplos de ello. Si la administración funcionarizara todos estos ejemplos acabaríamos teniendo
unos servicios públicos más caros e ineficientes.
Sí estamos a favor de analizar, valorar y cuantificar los costes de revertir a público el servicio,
comparar entre prorrogar el contrato o bien crear plazas de funcionarios, comprar vehículos e
instrumentos de recogida y destrucción de residuos a cargo del Ayuntamiento.
No estamos en contra de formas de gestión útiles para un mejor servicio público sólo porque
intervenga la iniciativa privada.
Seguidament intervé el portaveu del grup municipal de CIU, que diu:
“Si bé és veritat que el servei de recollida d'escombraries que tenim a la Canonja és bàsicament bo
i acceptable, em sembla que donar suport a la moció presentada per la CUP, tal i com està
plantejada, també podria ser bo i acceptable. Es podria crear una taula de debat que estudii la
situació actual de la prestació del servei, i mirar si és veritablement més favorable una altra opció,
sobretot si es presta un bon servei i si es té un cost econòmic més favorable, que és el que interessa
a les arques municipals i a la butxaca dels canongins”.
Seguidament, intervé l'alcalde per explicar el posicionament del grup del PSC, dient:
“Tot i reconèixer aspectes positius de la moció i fins hi tot estar d'acord en algunes de les
consideracions de l'apartat expositiu, també els hi haig de dir que:
Sobre la sol·licitud d'una convocatòria urgent de la Comissió Paritària ja es va comentar en conversa
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informal en aquesta sala al final d'una comissió informativa o d'un plenari, no ho recordo exactament,
que s'hauria de fer. De totes formes els avanço que per la parta tarragonina la majoria dels membres
de la comissió han deixat de ser-ho, alguns funcionaris per jubilació i pràcticament tots el electes
per no renovar el càrrec en les darreres eleccions. A més el consistori de Tarragona, a hores d'ara,
encara no ha designat els nous membres que s'haurien de cobrir. Però, efectivament, iniciarem els
tràmits per convocar aquesta reunió de la Comissió Paritària, tal i com ja he dit abans vam comentar,
amb la major brevetat possible.
Aquest equip de govern és conscient dels condicionants que comporta el fet de compartir el servei
de recollida d'escombraries amb el municipi veí de Tarragona, aquest Alcalde va ser un element
clau en les negociacions que es van dur a terme durant el procés, i, com amb tots els processos de
negociació es produeixen cessions per ambdues parts per arribar a un acord final. Diguem-ne que
va ser un dels peatges que vam haver de pagar per aconseguir la segregació.
Tanmateix hem fet sondejos, tant amb l'empresa adjudicatària del servei com amb l'Ajuntament de
Tarragona, els primers, l'empresa, ja ens ha fet saber que no renunciaran a la indemnització que
preveu el contracte en cas de trencament, i els segons, el consistori tarragoní, diuen que ells no en
volen saber res.
També estem estudiant possibles millores en el servei amb alternatives com la recollida «porta a
porta», un canvi que probablement pugui suposar una millora qualitativa però que en cap cas
suposaria un estalvi econòmic.
Per tot això els comunico que el nostre vot serà en contra tot i que, com els hi deia abans,
continuarem treballant en la línia de millores del servei sense descartar, en un futur, la possibilitat
de desvincular-nos del contracte mancomunat amb Tarragona”.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza el grup municipal de la CUP en relació a aquest punt de l'Ordre
del Dia, el Ple no aprova la moció, amb el següent resultat de votació: vot favorable dels membres del grup municipal
de CIU(1) i la CUP (1) i desfavorables dels membres dels grups del PSC (10) i PP (1)”.

Seguidament es tracta el punt que figura al punt 3.3 dels de l'ordre del dia.
3.3.- Proposta de prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec de regidor de l'Ajuntament
de la Canonja, presentada pel Sr. José Ramón Fernández Bermúdez.
A instàncies de la presidència, el secretari acctal explica el procediment que s'ha de seguir per tal
de fer efectiva la renúncia del regidor i la pressa de possessió de la nova regidora.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (10), de CiU (1), CUP
(1) i PP (1), acorda el següent:
“Antecedents.Atès que en data 28 d'abril de 2016, amb registre d’entrada número 1062, el Sr. José Ramón
Fernández Bermúdez ha presentat escrit de renúncia al seu càrrec i acta de regidor de l’Ajuntament
de la Canonja.
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Atès que la referida renúncia s’ha de fer efectiva davant el Ple municipal.
Vista la documentació electoral corresponent a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015, on
figura la llista de la candidatura de Convergència i Unió, del qual forma part el regidor que ha fet
efectiva la seva renúncia.
Atès que a l’expedient figura certificació conforme a la composició de la llista electoral de la
candidatura de Convergència i Unió a les eleccions locals de 2015, així com la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 28 d’abril de 2015, en la qual figura el candidat a
continuació del darrer proclamat de la llista electoral de Convergència i Unió.
En ordre descendent, seguint aquesta llista, correspondria, en conseqüència, proposar a la Junta
Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial, per tal que pugui prendre possessió del
càrrec de regidor d’aquesta Corporació a favor del Sr. Albert Guinovart Rull. No obstant això, el Sr.
Albert Guinovart Rull ha efectuat renúncia a ser proclamat electe, mitjançant compareixença
personal efectuada davant el secretari de la corporació.
D'aquesta manera, seguin l'ordre de la llista, correspondria, proposar a la Junta Electoral Central
l’expedició de la corresponent credencial, per tal que pugui prendre possessió del càrrec de regidora
d’aquesta Corporació a favor de la Sra. Montserrat Tomàs Macias, la qual ha manifestat la seva
disposició a ser proclamada electa.
Fonaments de dret.Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local.
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta electoral central, sobre substitució dels càrrecs
representatius locals.
Vist el que preveuen els articles 19.1.l) i 182 de las Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, en relació a la substitució de càrrecs representatius locals, atribuint-se a la Junta
Electoral Central, l’expedició de credencials als regidors en casos de vacant per renúncia, quan
hagin finalitzat el seu mandat les Juntes Electorals de Zona, en relació al procés electoral de
renovació de càrrecs municipals, com és el cas.
Vist el que regula la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució
dels càrrecs representatius locals, on s’estableix com efecte de la renúncia, la pèrdua del càrrec de
regidor, havent de prendre raó el ple municipal i d’indicar el nom de la persona que a criteri de la
Corporació correspongui cobrir la vacant, de forma prèvia a la tramitació de l’expedient davant la
Junta Electoral Central.
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És per la qual cosa que es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec i a l’acta de regidor de l’Ajuntament de
la Canonja, que es fa efectiva en aquest acte, presentada pel Sr. José Ramón Fernández Bermúdez,
agraint els serveis prestats en l’exercici del càrrec.
Segon.- Prendre coneixement de la renúncia a ser proclamat electe, efectuada pel Sr. Albert
Guinovart Rull.
Tercer.- Tramitar l’expedient corresponent a la substitució del Sr. José Ramón Fernández Bermúdez,
sol·licitant a la Junta Electoral Central que expedeixi credencial a favor de la Sra. Montserrat Tomàs
Macias, que figura en el següent lloc a la llista electoral de la candidatura de Convergència i Unió,
persona a la qual correspon, d’acord amb la normativa electoral vigent, proposar per tal que es
procedeixi a l’expedició de la corresponent credencial, per poder prendre possessió del càrrec de
regidora d’aquesta Corporació.
Quart.- Donar trasllat de l’expedient corresponent, a la Junta Electoral Central, per tal que atorgui
la corresponent credencial.
Cinquè.- Comunicar-ho als interessats als efectes oportuns, fent-ho públic al tauler d’anuncis i web
municipal”.
La presidència dona la paraula al portaveu del grup municipal de CIU, Sr. José Ramón Fernández
Bermúdez, que diu:
“Fins sempre. Ha arribat l'hora de dir adéu com regidor d'aquest ajuntament. És un comiat anticipat, per
motius laborals. Encara que no sabem què passarà demà, a dia d'avui m'és impossible compaginar
treball i política.
Vull donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones que van dipositar la seva confiança en mi, en
el projecte de convergència a la Canonja. Gràcies als meus companys.
Gràcies a tot el personal de l'Ajuntament, administratius, tècnics, brigada, neteja, seguretat, a tots.
Gràcies a amics i família, i sobretot a la meva dona i filla, a les quals els he tret temps en comú per
dedicar-lo a aquesta tasca, de la qual estic orgullós i satisfet d'haver pogut desenvolupar. Si ho he fet bé
o malament no em correspon a mi jutjar-lo. El que sí és cert és que ho he fet amb totes les ganes i
entusiasme i que marxo amb la satisfacció d'haver complert amb la meva tasca.
Gràcies també i molt especialment a tots els companys regidors amb els que he compartit durant cinc
anys sessions, plens i actes, dels quals em porto una gran amistat, i al Sr. Roc, gràcies per la seva
col·laboració i, de vegades, paciència amb mi. Li tinc un gran respecte i admiració.
Donar també les gràcies a Montse, amiga i companya, que em substituirà, i a la qual li desitjo tota la sort
del món. Estic convençut que ho farà molt bé.
A tots gràcies i fins sempre”.
Tot seguit pren la paraula el portaveu del grup municipal de la CUP, dient que vol donar-li les gràcies per
la molta feina feta, tot i coincidir solament un any, i desitjant que la seva substituta ho faci igual de bé.

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

Seguidament la representant del Partit Popular, manifesta que vol donar les gràcies per la seva amistat,
bon enteniment i col·laboració. Acaba dient que se'l trobarà a faltar.
Seguidament pren la paraula l'alcalde, dient que vol agrair la seva col·laboració, treball i esforç. Manifesta
que molta gent pensa que els polítics són amics, i que ell considera que ha de ser així, tot i què cadascú
ha de defensar els seus ideals. Entén que no s'ha de venir a la política a ser enemics, però que això va
a persones.
Considera que un any de legislatura és poc temps i que lamenta personalment la renúncia.
També explica que se sent identificat amb el tema de la família. Diu que es perden moltes hores en
política, que no es compten les hores que se li dedica. Tot i això, la política és una opció.
Finalitza desitjant sort al Sr. Bermúdez.
14.- PRECS I PREGUNTES.No s'han presentat.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les vint hores i quaranta minuts, d'ordre del Sr.
Alcalde s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari accidental, en dono fe.
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