ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 28 DE JULIOL DE 2016.
A la Canonja, essent les dinou hores i trenta minuts del dia 28 de juliol 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.
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. Sílvia Sola Clua, 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.
No assistents i/o excusats
Sra. Francisca Márquez Sola, del grup municipal del PSC.
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.S'aprova, per unanimitat dels assistents, l'esborrany de l'acta de la sessió plenària extraordinària de
data 21 de juliol 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. 7153, de 1 de juliol de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació
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definitiva del Projecte bàsic i d'execució dels acabats interiors i les instal·lacions del vestidor
soterrani del poliesportiu municipal.


Núm. 7158, de 8 de juliol de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació del
Reglament del servei de clavegueram i depuració de les aigües residuals.

Butlletí oficial de la província.



Núm. 111, de 10 de juny de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es fa pública l'aprovació inicial
de l'expedient 5/16 de modificació de crèdits.



Núm. 113, de 14 de juny de 2016, edicte de l'Ajuntament pel qual es fa públic que per Decret de
l'Alcaldia de data 31 de desembre de 2015, es va resoldre denegar la concessió de subvenció
a la Sra. Vanessa Espejo Corrales, per a l'adquisició de llibres i material escolar.



Núm. 121, de 27 de juny de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la delegació
específica per al casament de la parella formada per la Sra. Mónica Segura Benigno i el Sr.
David Vidaller Cerezuela, en la regidora de la corporació Sra. Francisca Márquez Sola.



Núm. 122, de 28 de juny de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica, entre d'altres,
l'aprovació del Reglament de sanejament i de depuració de les aigües residuals de la Canonja.



Núm. 122, de 28 de juny de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la formalització del
contracte pel servei de manteniment i millora de les zones verdes, l'arbrat viari i la jardineria
ornamental amb l'empresa Fundació Privada Onada.



Núm. 122, de 28 de juny de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació definitiva
del projecte bàsic i d'execució dels acabats interiors i les instal·lacions del vestidor soterrani del
poliesportiu municipal.



Núm. 123, de 29 de juny de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica que el Servei
Català de la Salut ha sol·licitat llicència ambiental per a l'activitat de consultori local al carrer H
(prolongació del carrer Poetes Bertran).



Núm. 125, de 1 de juliol de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica la delegació
específica per al casament dels Srs. Mª del Pilar Gómez Garcia i José Díaz Márquez al regidor
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez.



Núm. 129, de 7 de juliol de 2016, edicte de l'Ajuntament pel qual es publica la notificació de la
renovació de les inscripcions padronals de les persones estrangeres no comunitàries sense
autorització de residència permanent.



Núm. 131, de 11 de juliol de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació inicial
del Projecte d'execució de la vorera i els accessos a l'aparcament dissuassori del Camí de Reus.



Núm. 142, de 26 de juliol de 2016, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l'aprovació
definitiva de l'expedient 5/16 de modificació de crèdit del vigent pressupost municipal.
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Núm. 143, de 27 de juliol de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el nomenament
del Sr. Iván López Castro com a vigilant municipal i la Sra. Mª Rosario Mora García com a auxiliar
administrativa del Patronat de Cultura, tots dos en règim d’interinitat, funcionarial i laboral
respectivament.



Núm. 143, de 27 de juliol de 2016, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica el decret de
l’Alcaldia pel qual s’aprova la proposta de delegació de funcions i signatura efectuada pel
Secretari en el funcionari d’aquest Ajuntament, Sr. Daniel Sánchez Miguel, amb efectes a partir
de data 1 de juliol de 2016.

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 juliol 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.- Restar assabentats de la presa de possessió de la plaça de secretari municipal, amb
data d'efectes 1 de juliol de 2016. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vistes les resolucions de la Direcció General d’Administració Local, de dates 1 d'abril i 20 de juny
de 2016, en què s’autoritza l’acumulació del lloc de treball de secretari de l’Ajuntament de la Canonja,
en el Sr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari de l'Ajuntament de Reus.
Atès que, en data 30 de juny de 2016, el Sr. Josep Maria Sabaté Vidal va prendre possessió de la
plaça de secretari municipal, amb data d'efectes 1 de juliol de 2016.
En conseqüència, el ple acorda:
Restar assabentats de la pressa de possessió de la plaça de secretari municipal, segons
l’autorització i en els termes de les resolucions de la Direcció General d’Administració Local, de
dates 1 d'abril i 20 de juny de 2016, a favor del funcionari d’habilitació de caràcter estatal, Sr. Josep
Maria Sabaté Vidal, amb efectes de l'1 de juliol de 2016”.
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3.4.- Restar assabentat de diverses subvencions sol·licitades per l'Ajuntament. A la vista de
la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat,
acorda el següent:
“L'alcaldia de l'Ajuntament de la Canonja, en data 15 de juny de 2016, va resoldre el següent:
- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a inversions dels
equipaments municipals d'interès ciutadà, publicades en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona núm. 78, de 25 d'abril de 2016, i la presentació de la sol·licitud, a la Diputació de
Tarragona, de la subvenció per a l'execució de les obres contingudes en el Projecte de millora del
paviment, jardineria i il·luminació del pati del Castell de Masricart, redactat per l'arquitecte municipal,
amb un pressupost de contracta de 56.999,99 € (IVA inclòs). Exp. 376/16.
- Aprovar les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a les actuacions incloses en
el programa de gestió i funcionament dels equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis
i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, publicades en el Butlletí oficial de la província de
Tarragona núm. 78, de 25 d'abril de 2016, i la presentació de la sol·licitud, a la Diputació de
Tarragona, per les activitats que el Patronat de Cultura del Castell de Masricart portarà a terme
durant l'exercici 2016, les quals són les de biblioteca i activitats d'animació a la lectura, exposicions,
representacions de petit format, conferències, seu administrativa, reunions i activitats formatives.
Exp. 375/16.
- Disposar que es trameti a la Diputació de Tarragona, junt amb les sol·licituds, la documentació
necessària en el tràmit, de conformitat amb les bases reguladores específiques.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de les resolucions de l'Alcaldia especificades en la part expositiva del
present acord”.
3.5.- Proposta d'aprovació de la subrogació per part de la mercantil Distribució per Xarxa de
Productes Químics, S.L.U. en els drets i obligacions que deriven del contracte d'arrendament
de la finca 1093 de l'inventari de béns de l'Ajuntament de Tarragona, subscrit inicialment amb
el Consorci Dixquímics. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de
l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“D'acord amb la informació que consta a l'expedient de tràmit, la Comissió de Govern de l'Ajuntament de
Tarragona, en sessió celebrada el dia 5 de maig de 2003, va acordar, entre d'altres, adjudicar a l'entitat
Consorci de Distribució per Xarxa de Productes Químics (Consorci Dixquímics), amb NIF Q9350013J, el
contracte consistent en l'arrendament d'una superfície de terreny de 13.780 m2, integrant de la finca
1093 de l'inventari de béns de l'Ajuntament de Tarragona, situada a la zona de la Gran Indústria, per a
la instal·lació dels racks de productes químics.
Segons es desprèn de la còpia (incorporada a l'expedient de tràmit) de l’original del document administratiu de formalització del contracte d'arrendament entre Ajuntament de Tarragona i Consorci Dixquímics,
subscrit el dia 9 de juny de 2003, i pel que fa a la durada i garantia del contracte, van establir-se les
clàusules que transcrites literalment diuen el següent:
"Segona. El termini del present contracte d'acord amb la clàusula 3 del Plec de clàusules jurídiques,
econòmiques, administratives i tècniques serà de deu anys, prorrogables tàcitament, d'any en any,
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fins a un màxim de 15 pròrrogues, llevat dels casos de denúncia per qualsevol de les parts contractants amb dos mesos d'antelació, al de la data de finalització del contracte, o de les seves pròrrogues,
sense perjudici de les eventuals causes de resolució o rescissió que legalment concorrin.
Tercera. Per respondre del compliment d'aquest contracte s'ha constituït, a favor de l'Ajuntament,
una garantia definitiva per import de 70.400 €. "
La garantia definitiva en qüestió fou constituïda a favor de l'Ajuntament de Tarragona, per un import de
70.374,46 euros, consistent en un aval que porta data de 29 de gener de 2003, prestat per l'entitat financera Caixa de Sabadell a Consorci Distribució Xarxa Productes Químics, una fotocòpia del qual consta
a l'expedient de tràmit.
La Llei 8/2010, de 22 d’abril, de creació del municipi de la Canonja, en el seu article 4t, en matèria de
successió i divisió de béns, drets, obligacions i serveis, disposa que el nou municipi succeeix parcialment
en la titularitat dels béns, els drets i les obligacions del municipi de Tarragona i que el municipi de la
Canonja se subroga en els pactes, les estipulacions i els convenis subscrits per l’Ajuntament de Tarragona en tot allò que l’afecta.
La citada Llei 8/2010, a la seva Disposició Transitòria Tercera (divisió dels béns, els drets, les obligacions
i els serveis), en el seu número 2 estableix que la divisió es duu a terme tenint en compte els acords del
16 d’abril de 2007, establerts entre l’Ajuntament de Tarragona i l’entitat municipal descentralitzada de la
Canonja, i en particular els criteris recollits en la memòria justificativa que acompanya els acords esmentats.
La memòria justificativa de la creació del municipi de la Canonja, a que es refereix l'esmentada Disposició
Transitòria de la Llei 8/2010, determina en el seu Capítol VIIIè els pactes i compromisos acordats entre
l’Ajuntament de Tarragona i l’EMD de la Canonja relatius a la segregació, d'entre els quals el Pacte
número 5 descriu la relació de béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments afectats per la segregació, i disposa en l'apartat II que els béns municipals de l’inventari general de béns del municipi de Tarragona que quedaran plenament integrats, pel que fa a la seva extensió i superfície, a l’inventari general
de béns del nou municipi de la Canonja, d’aprovar-se la seva segregació del de Tarragona, seran, entre
d'altres, el següent bé: Finca núm. 1093 de l’Inventari de Béns municipal.
D’acord amb el que queda transcrit, l’Ajuntament de la Canonja ostenta la titularitat en ple domini de la
finca que constava descrita a l’Inventari de Béns del municipi de Tarragona com a Finca número 1093,
situada a la zona de la Gran Indústria; i, altrament, de conformitat amb el que determina l’article 4.3 la
Llei 8/2010, el municipi de la Canonja se subroga en el contracte d’arrendament de la citada finca 1093,
en una superfície de 13.780 m2, adjudicat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tarragona a
l'entitat Consorci de Distribució per Xarxa de Productes Químics, per a la instal·lació dels racks de productes químics.
Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 3 de juny de 2013, es va considerar prorrogat fins el dia 8 de
juny de 2014 el contracte d’arrendament abans especificat.
Mitjançant resolució de l’alcaldia de data 3 de juny de 2014, es va considerar prorrogat fins el dia 8 de
juny de 2015 el contracte d’arrendament abans especificat.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2015, es va considerar prorrogat
fins el 8 de juny de 2016 el contracte d'arrendament abans especificat.

En data 5 de juliol de 2016, el secretari del consell de l'empresa Distribució per Xarxa de Productes
Químics, S.L.U., presenta diversa documentació en la qual manifesta que el Consorci DIXQUÍMICS,
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integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona i l'Associació
d'Empreses de Distribució per Xarxa de Productes Químics (Adixquímics), ha aprovat la seva
dissolució, liquidació i extinció, en tant que l'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya
van aprovar la seva separació voluntària. Així mateix, manifesta que s'ha constituït una nova societat
(Distribució per Xarxa de Productes Químics, S.L.U.), participada en la seva totalitat per Adixquímics,
que continuarà amb l'activitat del consorci.
Aporta a l'expedient escriptures de constitució i rectificació de la mercantil Distribució per Xarxa de
Productes Químics, S.L.U., de dates 10 d'agost i 27 d'octubre de 2015, així com l'escriptura de
dissolució, liquidació i extinció del Consorci Dixquímics, de data 24 de novembre de 2015.
A l'escriptura de constitució hi figura, específicament, que el Consorci Dixquímics aporta a la nova
mercantil la totalitat de la seva activitat, amb la cessió de la totalitat dels actius i passius que la
integren.
Vista la sol·licitud de subrogació presentada per la mercantil Distribució per Xarxa de Productes
Químics, S.L.U., on s'acredita la seva solvència econòmica i financera, mitjançant informe
d'institucions financeres, i aporta aval en favor de l'Ajuntament de la Canonja, per import de 70.400
€.
Considerant que segons disposa la disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran,
quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la
normativa anterior.
Considerant que, segons disposa l'article 112.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en els
supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques de la mateixa, continuarà el
contracte l'entitat resultant o beneficiària, que quedarà subrogada en els seus drets i obligacions
que deriven del mateix, sempre que l'entitat resultant o beneficiària mantingui la solvència exigida
en acordar-se l'adjudicació.
Considerant el que disposa la Disposició addicional Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
En conseqüència, el ple acorda:
Primer.- Restar assabentats de la dissolució del Consorci Dixquímics, i de l'aportació de la totalitat
de la seva activitat, amb la cessió de la totalitat dels actius i passius que la integren, a la mercantil
Distribució per Xarxa de Productes Químics, S.L.U..
Segon.- Autoritzar la subrogació per part de la mercantil Distribució per Xarxa de Productes Químics,
S.L.U. en els drets i obligacions que deriven del contracte d'arrendament d'una superfície de terreny
de 13.780 m2, integrant de la finca 1093 de l'inventari de béns de l'Ajuntament de Tarragona, situada a
la zona de la Gran Indústria, per a la instal·lació dels racks de productes químics, subscrit inicialment
amb el Consorci Dixquímics.
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Tercer.- Considerar prorrogat fins al dia 8 de juny de 2017 el contracte d’arrendament a favor de la
mercantil Distribució per Xarxa de Productes Químics, S.L.U., el contracte esmentat. La present
pròrroga s’entén sense perjudici de successives pròrrogues tàcites en els termes establerts a la clàusula
segona del contracte, llevat de denúncia de qualsevol de les parts contractants.
Quart.- Notificar la present Resolució a l’Ajuntament de Tarragona i a la mercantil Distribució per Xarxa
de Productes Químics, S.L.U”.

3.6.- Proposta d'aprovació de la substitució del Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, per
part de la Sra. Montserrat Tomàs Macías, en diferents òrgans municipals, i com a integrant
del grup municipal de Convergència i Unió. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia 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 21 de juliol de 2016, va prendre possessió del seu càrrec de regidora la Sra. Montserrat Tomàs Macías, de la candidatura de Convergència i Unió, en substitució del Sr. José Ramón
Fernández Bermúdez.
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 el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la substitució del Sr. José Ramón Fernández Bermúdez, per part de la Sra.
Montserrat Tomàs Macías, en els següents òrgans.
Comissió Local de Protecció Civil
Comissió Paritària amb l’Ajuntament de Tarragona pel
seguiment dels convenis derivats de la segregació
Segon.- Aprovar la substitució del Sr. José Ramón Fernández Bermúdez com a membre del grup
municipal de Convergència i Unió, per part de la Sra. Montserrat Tomàs Macías, que actuarà com a
portaveu del mateix”.
3.7.- Donar compte de la resolució de l'alcaldia, de data 1 de juliol de 2016, per la qual es
deleguen les atribucions de l'alcaldia en el tercer tinent d'alcalde, en el període comprés entre
el 5 i el 10 de juliol de 2016. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt
de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
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“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.
Atès que mitjançant decret de l'Alcaldia de data 15 de juny de 2015, es va resoldre, entre d'altres,
el següent:
“Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es
relacionen, d’entre els membres de la Junta de Govern Local :
-

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

Atès que l'Alcalde i el primer tinent d'alcalde es trobaran absents per un període comprés entre els
dies 5 al 10 de juliol de 2016, ambdós inclosos.
Atès que la segona tinent d'alcalde es troba en situació de baixa mèdica.
Considerant el que disposa l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides per la legislació
vigent, té per bé de RESOLDRE el següent
Primer.- Delegar en el tercer tinent d'alcalde, Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, les atribucions de
l'Alcaldia del 5 al 10 de juliol de 2016, ambdós inclosos.
La delegació comprèn les facultats de direcció i gestió, així com la resolució dels procediments
administratius mitjançant l'adopció d'actes administratius que afectin a tercers.
Segon.- Fer pública la delegació efectuada mitjançant publicació en el Butlletí oficial de la província
de Tarragona.
Tercer.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple, a la primera sessió que se celebri”.
3.8.- Proposta de felicitació de la Corporació al cos de vigilants municipal, per les tasques
realitzades per l'esclariment d'un delicte de temptativa de robatori amb violència a un veí del
municipi. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia,
el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“El passat 22 de juny de 2016, al c/ Marina de la Canonja, davant el núm. 34, es va produir una
temptativa de robatori amb violència (estrebada collaret) a un veí del municipi.
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En relació a aquesta informació, va destacar la ràpida comunicació i activació d'un operatiu conjunt
de recerca i tancament de població per localitzar els presumptes autors d'aquest fet, en el què van
participar efectius del Cos de vigilants de la Canonja i de Mossos d'Esquadra.
Del resultat de l'operatiu conjunt, una dotació del Cos de vigilants de la Canonja va localitzar i
interceptar un vehicle turisme, procedint a la identificació i, posteriorment, juntament amb la Policia
de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, a la detenció dels presumptes quatre autors del robatori
esmentat.
L'Àrea Bàsica Policial del Tarragonès-Mossos d'Esquadra, en data 5 de juliol de 2016, va presentar
davant d'aquest Ajuntament un escrit pel qual transmet el seu agraïment al Cos de vigilants i, en
especial, al seu cap Sr. Manel Catalan Padila i als efectius Sra. Isabel Santos Jiménez i Sr. Francisco
Javier Ruíz Sánchez, per la seva col·laboració activa en la resolució dels fets esmentats.
La competència per adoptar acords de felicitació correspon al Ple de la corporació.
Aquest Ajuntament considera que és de justícia felicitar públicament i reconèixer les tasques
portades a terme pel Cos de vigilants municipal i pel seu cap, Sr. Manel Catalan Padilla, i de forma
individual, als agents Sra. Isabel Santos Jiménez i Sr. Francisco Javier Ruíz Sánchez.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Felicitar públicament al Cos de vigilants municipal i, en especial, al seu cap Sr. Manel
Catalan Padilla i als efectius Sra. Isabel Santos Jiménez i Sr. Francisco Javier Ruíz Sánchez, per
les tasques realitzades per contribuir a l'esclariment dels fets esmentats en la part expositiva del
present acord, en relació al delicte de temptativa de robatori amb violència a un veí del municipi.
Segon.- Donar trasllat del present acord a l'Àrea Bàsica Policial del Tarragonès-Mossos d'Esquadra
i als efectius del Cos de vigilants municipal, pel seu coneixement”.
3.9.- Proposta d'aprovació de la regulació específica de les indemnitzacions a percebre pels
regidors per comeses oficials.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà en contra de la proposta. Manifesta que es van
quedar parats amb la seva presentació. Creu que les indemnitzacions i salaris per la dedicació
laboral dels regidors són alts. Es proposen imports que equivalen al grup 1 del Reial Decret
462/2002, que són els previstos, per exemple, per magistrats del Tribunal Suprem o per Ministres.
També fa esment a que per als funcionaris s’estableixen altres imports més baixos.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza l'alcaldia, en relació a aquest punt de l'Ordre del
Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals del PSC (9), 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:
“Atès que es considera adient la regulació diferenciada del règim d’indemnitzacions dels regidors de
l’Ajuntament de la Canonja, per la realització de comeses oficials.
Vist l’acord del Ple de data 30 de juny de 2015 regulador de les percepcions dels membres corporatius

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

pels conceptes de dedicació exclusiva, dedicació parcial i assistències i indemnitzacions, que restarà
vigent, llevat de la regulació específica que es proposa en el present acord.
Atès que es proposa la regulació específica de les indemnitzacions a percebre per l’alcalde i regidors
amb delegació, en relació als conceptes i detall següents:
Concepte

Import

Utilització de vehicles particulars:
Dieta esmorzar:
Dieta dinar

0,33 €/km.
Import justificat, amb un màxim de 7 €.
Import justificat, amb un màxim de 33 €.

Dieta sopar:

Import justificat, amb un màxim de 20 €.

Considerant que segons disposen els articles 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 13.5 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, tots els membres de la Corporació,
inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a rebre
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del càrrec, quan siguin efectius, i prèvia
justificació documental, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques, i les
que en aquest sentit aprova el Ple corporatiu.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Aprovar la regulació específica de les indemnitzacions a percebre pels regidors, en relació als
conceptes següents:
Utilització de vehicles particulars:
Dieta esmorzar:
Dieta dinar

0,33 €/km.
Import justificat, amb un màxim de 7 €.
Import justificat, amb un màxim de 33 €.

Dieta sopar:

Import justificat, amb un màxim de 20 €.

Segon.- Publicar de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes de la Corporació
i a la web municipal www.lacanonja.cat els acords anteriors, per al seu coneixement general”.

3.10.- Proposta d'adhesió a l'acord del Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà, de data 30 de
juny de 2016, pel que es sol·licita al Ministeri de Foment la realització d'un estudi per a la
creació d'una nova sortida en l'autopista AP-7. A la vista de la proposta que realitza l'alcaldia en
relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vista la problemàtica manifestada per l'Ajuntament de Roda de Berà en relació a la inexistència
d'entrades i sortides de l'AP-7, a l'altura del municipi, que provoca congestió de la nacional 340 i la
sortida de Coma-ruga, i influeix negativament en la implantació de noves empreses al terme
municipal.
Vist que el Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà, de data 30 de juny de 2016, va acordar, entre
d'altres, demanar al Ministeri de Foment la realització d'un estudi per a la creació d'una nova sortida
en l'autopista AP-7, a l'altura dels municipi de Roda de Berà i Creixell, que doni servei als habitants
dels municipis, al gran número de turistes que els visiten i a les empreses de logística que es
desplacen diàriament de la zona industrial de Roda de Berà.
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Atès que l'acord esmentat sol·licita l'adhesió de la resta de corporacions del Tarragonès.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de la Canonja a l'acord del Ple de l'Ajuntament de
Roda de Berà, de data 30 de juny de 2016, pel qual es demana al Ministeri de Foment la realització
d'un estudi per a la creació d'una nova sortida en l'autopista AP-7, a l'altura dels municipi de Roda
de Berà i Creixell.
Segon.- Notificar el present acord a l'Ajuntament de Roda de Berà”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Donar compte del decret de l'alcaldia, de data 28 de desembre de 2015, per la qual es va
aprovar la formalització comptable de diverses baixes i regularitzacions de drets reconeguts
pendents de cobrament d'exercicis tancats. 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:
“Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir si
la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament
respon a drets efectivament exigibles actualment.
Per Decret de l’Alcaldia de data 28 de desembre de 2015, obrant a l'expedient, es resol formalitzar
comptablement les baixes i regularitzacions de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis
tancats que es citen a la part expositiva.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 28 de desembre de 2015, ratificant-la en tots els
seus termes”.
4.2.- Proposta de modificació de crèdits número 8 del pressupost municipal vigent i de les
seves bases d'execució. 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:
“Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigents.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, relatiu 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. 8/2016 de modificació de crèdits en el vigent
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pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
1601. 60905
323. 48900
330. 62308
330. 62307
920. 62305
925. 78900
165. 61122

Denominació

Import (€)

Sanejament aigües residuals de la Canonja
Subvencions a entitats.
Il·luminació pati del castell
Quadre de control il·luminació
Sistema aire condicionat
Subvenció Església de la mare de Déu de l'Esperança de
Masricart.
Instal·lació de dues franges amb nova lluminària al sistema
il·luminació façana castell Masricart.
TOTALS

68.000,00 €
3.250,00 €
22.000,00 €
12.000,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00€
130.250,00€

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
151. 22104
1532. 61101
231. 48900
324. 48900
342. 21200
231. 21300
920. 22699

Denominació
Vestuari
Enllumenat carrers varis
Subvencions a entitats.
Subvencions a entitats.
Conservació i manteniment poliesportiu
Manteniment instal·lacions centre cívic
Despeses diverses de funcionament
TOTALS

Import
2.000,00 €
8.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
6.000,00 €
2.200,00 €
4.000,00 €
24.200,00 €

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

130.250,00 €
24.200,00 €
154.450,00 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

Aplicació
pressupostària
920.64100

Denominació
Aplicacions Informàtiques
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Import (€)
2.000,00 €

330.62203
011.31000
011. 91302
011.91304

Projecte de reformes de Nova Amistat
Interessos bancs i caixes op. crèdit a llarg termini
Amortització Préstec caixa de pensions
Amortització Préstec BBVA 1 milió €
TOTALS

57.000,00 €
5.250,00 €
2.000,00 €
12.200,00 €
78.450,00 €

Romanent de Tresoreria per a despeses generals (ajustat)
Superàvit pressupostari
Abans de la modificació pressupostària 8/2016, el saldo del superàvit pressupostari no utilitzat
ascendeix a 720.190,06 €
Aplicació
pressupostàri
87000 a

Denominació

Import

Romanent de tresoreria per a despeses generals

76.000,00 €

Després de la modificació pressupostària 8/2016, el saldo del superàvit pressupostari no utilitzat
ascendeix a 644.190,06 €
RESUM MODIFICACIÓ
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI (RT)
Total

78.450,00 €
76.000,00 €
154.450,00 €

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

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT
MODIFICACIÓ

Fundació Privada Bonanit

231.48900

1.000,00 €

Associació Quilòmetre Zero

323. 48900

3.250,00 €

Arquebisbat de Tarragona: Església de la
mare de Déu de l'Esperança de Masricart.

925. 78900

15.000,00 €

Orfeó Canongí

925. 48900

3.000,00 €

Grup geganter

925. 48900

1.000,00 €

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.
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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”.
5.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ SOCIAL.5.1.- Proposta de ratificació de l'acord de dissolució del Consorci de Comunicació Local. A la
vista de la proposta que realitza el regidor de comunicació social en relació a aquest punt de l'Ordre
del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local, amb la finalitat de
promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint i fomentant les seves
programacions i, en general, promovent i col·laborant en totes les activitats que condueixen al
desenvolupament del món de la comunicació local.
El Ple de l'extinta Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja, en data 30 d'abril de 1998, va
acordar la incorporació d'aquest ens al Consorci de Comunicació Local, amb aprovació dels seus
estatuts i formalització del corresponent conveni d'adhesió.
L'article 4.3 de la Llei 8/2010, de 22 d'abril, de creació del municipi de la Canonja, determina que el
municipi de la Canonja se subroga en els pactes, les estipulacions i els convenis subscrits per
l’Ajuntament de Tarragona i l’entitat municipal descentralitzada en tot allò que l’afecta.
El Consell General del Consorci de Comunicació Local, en sessió de data 26 de març de 2015,
adoptà, entre altres, aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació Local, així com
la seva liquidació, sotmetre l'acord i l'expedient a informació pública mitjançant publicació als
diferents butlletins oficials de la província de Catalunya i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d'edictes del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per termini de 30 dies
hàbils i donar trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels acords
adoptats.
En conseqüència el Ple acorda:
Primer.- Ratificar l'acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local, en sessió de data
26 de març de 2015, relatiu a la dissolució del Consorci de Comunicació Local.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci de Comunicació Local, als efectes escaients”.
5.2.- Proposta d'aprovació inicial del reglament de la biblioteca municipal. 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:
“Vist el reglament de la biblioteca municipal de la Canonja vigent, que va ser publicat al Butlletí
Oficial de la Província número 177, de 30 de juliol de 2007.
Atès que per acord del Ple municipal de data 25 de març de 2015, es va sol·licitar a la Generalitat
de Catalunya la incorporació de la biblioteca de la Canonja al sistema de lectura pública.
Vista la nova proposta de reglament de la biblioteca municipal el qual figura a l’expedient en tràmit.
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Considerant que el nou reglament té per objecte la regulació de les condicions d’accés a la biblioteca
i condicions generals d’ús, les normes de comportament, la regulació dels diversos serveis oferts,
béns i règim sancionador
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.- Derogar en la seva totalitat el reglament de la biblioteca municipal de la Canonja vigent,
que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 177, de 30 de juliol de 2007, un cop
entri en vigor el nou reglament que es tramita en el present expedient.
Segon.- Aprovar inicialment el reglament de la biblioteca municipal 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, l’ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada
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”.
6.- ENSENYAMENT I OCUPACIÓ.6.1.- Proposta d'aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a
l'adquisició de llibres i material escolar, i de premis pels millors expedients acadèmics de
segon de batxillerat.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà en contra de la proposta pels mateixos motius que
fa un any. Manifesta la necessitat de confeccionar unes bases de caràcter social. Indica que la
política del “café para todos” no és la línia a seguir.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidora d’ensenyament, en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, aprova, amb els vots favorables del membres dels grups municipals
del PSC (9), 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:
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“Vist que és desig d'aquest Ajuntament crear una línia de subvencions per la despesa 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 concessió de premis per a estudiants de 2n de Batxillerat
amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2016-2017.
Vist que per tal d'establir l'import de les subvencions i premis i la forma d'accedir als mateixos, 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 corresponents, 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 mateix 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 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 concessió de premis per a estudiants de 2n
de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2016-2017, 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 al 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.- ESPORTS, SEGURETAT CIUTADANA, PROTECCIÓ CIVIL.7.1.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Canonja sobre les comunicacions realitzades
mitjançant la xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals. A la vista de la proposta que
realitza el regidor de seguretat ciutadana en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat, acorda el següent:
“Vist el text del conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de la Canonja sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

RESCAT en l’àmbit dels vigilants municipals, que seguidament es transcriu:
“REUNITS
D’una banda, l’Honorable Senyor Jordi Jané i Guasch, conseller del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya (en endavant, el Departament)
D’una altra, l’Il·lustríssim Senyor Roc Muñoz Martínez, alcalde de l’Ajuntament de la Canonja (en
endavant, l’Ajuntament), facultat per signar aquest conveni per Acord del Ple de l’Ajuntament de
data xxxxxx.
Es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni, del qual es donarà
compte al Ple de l’Ajuntament.
MANIFESTEN
I. D’acord amb les competències que té assignades en matèria d’emergències i seguretat, el
Departament d’Interior ha creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, la xarxa Rescat de Radiocomuncacions d’Emergències i
Seguretat a Catalunya (en endavant, xarxa Rescat) per respondre a les necessitats dels diversos
cossos de seguretat i emergències de les administracions públiques catalanes.
II. La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències
d’emergències i seguretat, la possibilitat de comunicacions xifrades, la bona cobertura urbana i rural
i les comunicacions entre grups independents i amb possibilitats de coordinació.
III. La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils que permet la comunicació entre
usuaris i que facilita tant la tasca de cada cos o col·lectiu per separat com l’actuació conjunta i la
coordinació entre els col·lectius en actuacions d’emergències o seguretat.
Aquesta xarxa de radiocomunicacions dóna cobertura a tots els col·lectius professionals implicats
en la seguretat i les emergències de Catalunya. Està destinada a cobrir les necessitats de
comunicació dels serveis d’emergències i seguretat de la Generalitat de Catalunya i d’altres
administracions locals. La finalitat d’aquest sistema és millorar el rendiment, l’eficàcia i l’operativa
de tots els recursos del país que treballen en aquest àmbit.
IV. Els municipis tenen competència en les matèries de seguretat en llocs públics i ordenació del
trànsit de vehicles i de les persones a les vies urbanes. Per a l’exercici d’aquestes competències,
els ajuntaments poden fer servir el servei de policia local o el de vigilants municipals, amb una
amplitud funcional diferent.
V. El servei de vigilants municipals participa d’algunes funcions pròpies de les policies locals,
concretament les que estableix l’article 13 de la Llei 16/1991, amb la condició d’agents de l’autoritat.
L’Ajuntament de la Canonja va crear el cos de vigilants municipals en data 4 d’abril de 2013
mitjançant Acord de Ple i en l’actualitat compta amb 8 efectius.
És responsabilitat de l’alcalde garantir el servei amb eficàcia i les màximes garanties.
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VI. D’acord amb l’article 3 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública
de Catalunya, el sistema de seguretat és integrat per les autoritats de seguretat, els cossos policials
i altres serveis públics o privats de seguretat i els òrgans de coordinació i participació en matèria de
seguretat.
L’apartat 2 de l’article quart de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat,
estableix que les persones i entitats que exerceixin funcions de vigilància, seguretat o custòdia
referides a personal i béns o serveis de titularitat pública o privada tenen l’obligació especial
d’auxiliar les forces i cossos de seguretat o col·laborar-hi en tot moment.
L’apartat 1 de l’article 7 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana, estableix que totes les autoritats i funcionaris públics, en l’àmbit de les seves
competències respectives i d’acord amb la seva normativa específica, han de col·laborar amb les
autoritats i els òrgans a què es refereix l’article 5 de la dita Llei orgànica, i prestar-los l’auxili que
sigui possible i adequat per aconseguir les finalitats que s’enumeren a l’article 3. Quan, per raó del
seu càrrec, tinguin coneixement de fets que pertorbin greument la seguretat ciutadana o fets dels
quals es pugui inferir racionalment que poden produir una pertorbació greu, estan obligats a posarho immediatament en coneixement de l’autoritat competent. Així mateix, l’apartat 4 del mateix article
determina que el personal que exerceixi funcions de policia administrativa té el deure especial de
col·laborar en la consecució de les finalitats que preveu l’article 3 de la Llei esmentada.
VII. El Departament d’Interior i l’Ajuntament de la Canonja van signar 5 de juliol de 2011 el Conveni
de col·laboració per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat de Radiocomunicacions
d’Emergències i Seguretat de Catalunya per a la coordinació amb protecció civil.
VIII. La incorporació de cossos de vigilants municipals es considera operativament positiva, ja que
incorpora més operadors al sistema de coordinació a través de la xarxa Rescat, uns operadors que
poden tenir un paper molt important en determinats municipis de Catalunya.
Aquesta incorporació s’ha de fer de manera que la PG-ME pugui supervisar i autoritzar, per raons
de seguretat sobre la base de la informació compartida, els usuaris concrets per adherir-s’hi.
Per tot això, les parts han decidit subscriure el present conveni de col·laboració sobre les
comunicacions rebudes mitjançant la xarxa Rescat i delimitar l’actuació operativa dels vigilants
municipals sobre la base dels següents:
ACORDS
Primer. Objecte del conveni
1. L’objecte d’aquest Conveni és establir les condicions per a:
· L’adhesió a la xarxa Rescat per part de l’Ajuntament de La Canonja en l’àmbit dels 8 vigilants
municipals que presten el servei operatiu al municipi les 24 hores del dia, 365 dies l’any.
·L’ús dels terminals de la xarxa Rescat per part de les persones membres del cos de vigilants
municipals.
·La resposta a les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa Rescat.
2. Als efectes d’aquest Conveni, es crearan els canals de coordinació de la Policia de la Generalitat
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– Mossos d’Esquadra (d’ara endavant, PG-ME) i els vigilants municipals, que permetin la
comunicació amb les sales regionals de la PG-ME de qualsevol incident, demanda de suport,
identificació i auxili.
3. Per al bon funcionament de les comunicacions entre els vigilants municipals i la PG-ME, es
confeccionarà el Manual de comunicacions de coordinació entre aquests i la PG-ME de l’ús de la
xarxa Rescat.
Segon. Compromisos de les parts
L’Ajuntament s’obliga a:
- Realitzar, si escau, les modificacions necessàries (modificació de la relació de llocs de treball,
canvis organitzatius, etc.) per tal que els membres del cos de vigilants municipals tinguin una relació
funcionarial i s’integrin en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, d’acord
amb la normativa vigent.
- Tractar les comunicacions rebudes mitjançant la xarxa Rescat d’una manera segura pel seu
contingut confidencial, assegurant i garantint la reserva de la informació tramesa en ocasió del
desenvolupament de les funcions policials i, especialment, les dades de caràcter personal.
- Assegurar que tots els usuaris de terminals de la xarxa siguin membres del cos de vigilants
municipals, obligant-se de forma explícita que usuaris amb altres funcions alienes a la seguretat no
utilitzin els terminals donats d’alta a la xarxa Rescat, a excepció que ho autoritzi explícitament el
Departament.
- Complir per motius d’eficiència les normes d’ús que regulin la utilització correcta dels canals de
coordinació de les comunicacions entre els cossos de vigilants i la PG-ME. A aquest efecte, seguiran
les indicacions descrites en el Manual de comunicacions.
- Establir i implantar mesures de seguretat i procediments per tal de garantir la traçabilitat en l’ús
dels terminals i de la informació rebuda, així com la identificació de l’usuari de la comunicació
concreta en cada moment.
- Vetllar per l’ús correcte en les comunicacions.
- Fer únicament les comunicacions previstes en els supòsits del present conveni.
- Responsabilitzar-se de la formació contínua del seu personal.
- Comunicar i actualitzar anualment les dades identificatives dels membres del cos de vigilants
municipals de l’Ajuntament d’acord amb l’Ordre INT/18/2014, de 20 de gener, per la qual es regulen
els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats per la Direcció General
d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior.
- Trametre al Departament, dins el primer trimestre de cada any, la memòria dels serveis prestats
l’any anterior i la dotació de recursos humans i materials del cos de vigilants municipals.
El Departament s’obliga a:
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- Garantir la continuïtat i l’evolució de la xarxa Rescat en els propers anys i la seva disponibilitat per
a l’Ajuntament, sempre que les condicions econòmiques de la Generalitat ho permetin.
- Cedir a l’Ajuntament el dret d’ús, durant un període màxim de 24 mesos, d’un terminal portàtil amb
els accessoris necessaris per a la coordinació operativa descrita en el present Conveni. Els costos
del manteniment d’aquests terminals els assumirà el Departament.
- Oferir a l’Ajuntament un Servei Integral d’Explotació de la Xarxa Rescat que, mitjançant el Centre
d’Operacions Rescat (en endavant, COR), proporcioni a l’Ajuntament, entre d’altres, un servei
d’atenció a l’usuari per atendre les incidències que pugin afectar el funcionament de la xarxa Rescat
en l’àmbit del municipi, utilitzant els recursos necessaris per solucionar-les. Aquest servei
complementarà, per tant, el manteniment dels equips terminals ofert per les empreses
subministradores si l’Ajuntament n’adquireix de propis.
- Proporcionar els procediments operatius relatius a la utilització d’aquests terminals i els manuals
de comunicació.
Tercer. Condicions per a l’accés i ús de les dades
1. La comunicació de dades personals a través de la xarxa Rescat es produeix entre dues
administracions, el Departament d’Interior i l’Ajuntament de la Canonja, per al compliment de les
funcions que tenen legalment atribuïdes en matèria de seguretat, per la qual cosa no és preceptiu
el consentiment de l’interessat d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
2. No obstant això, l’Ajuntament de la Canonja i tots els vigilants municipals assumeixen les
següents obligacions i compromisos:
a) Els vigilants municipals podran accedir a les dades gestionades des de les comunicacions de la
xarxa Rescat quan estiguin relacionades amb el seu àmbit competencial per raó de la matèria i del
territori (custòdia d’edificis, trànsit, auxili de persones, protecció civil, etc).
En tot cas, només és pertinent comunicar les dades adequades, necessàries i no excessives a fi
que els vigilants municipals puguin realitzar les seves funcions en el municipi a què pertanyen.
b) Les dades s’hauran de tractar de conformitat amb les instruccions concretes rebudes en qualsevol
moment pel responsable de seguretat designat per l’Ajuntament i no es podran aplicar o utilitzar
amb finalitats diferents de les del servei de vigilants municipals.
c) Observar el secret sobre les dades personals objecte de tractament i mantenir absoluta
confidencialitat i reserva sobre les dades que es puguin conèixer amb ocasió de l’exercici dels
serveis dels vigilants municipals, amb absoluta prohibició de comunicar-les o cedir-les, llevat dels
supòsits legalment previstos. Aquesta obligació afecta tots els usuaris del servei de vigilants
municipals i subsisteix, fins i tot, després d’acabar les seves relacions amb l’Ajuntament.
d) Adoptar les mesures organitzatives i de difusió necessàries per al compliment d’aquest Conveni
i facilitar les auditories que s’hagin de fer.
e) No emmagatzemar ni tractar les dades objecte de cessió.
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f) El cos de vigilants municipals de l’Ajuntament de La Canonja es compromet a complir el que
estableix el manual de comunicacions.
3. Per garantir l’accés i ús correcte de les dades, l’interlocutor del cos de vigilants municipals ha de
trametre a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya:
a) Les dades de filiació i categoria professional dels usuaris de la xarxa Rescat amb el
compromís de confidencialitat de la informació signat personalment per cadascun dels
usuaris del cos de vigilants municipals.
b) Tots els canvis que hi hagi sobre els usuaris, que s’han de comunicar de manera
immediata, i sol·licitant les altes d’usuaris i les baixes quan algun usuari deixi de pertànyer o
prestar serveis, per qualsevol motiu, al cos de vigilants municipals.
4. La Direcció General de la Policia, com a titular de les dades, pot inspeccionar en qualsevol
moment l’organització i les mesures de seguretat implantades per tal de garantir la traçabilitat en
l’ús dels terminals i de la informació rebuda, així com la identificació de l’usuari de la comunicació
concreta en cada moment.
5. Si l’Ajuntament de la Canonja o qualsevol dels integrants del seu cos de vigilants municipals
destina o comunica les dades a finalitats diferents de les previstes en l’acord cinquè d’aquest
Conveni o les utilitza incomplint les instruccions que es deriven d’aquest document, poden ser
considerats, a l’efecte de possibles infraccions, responsables d’un tractament diferent de la finalitat
pròpia per a la qual se cedeix l’ús de les dades.
6. L’Ajuntament de la Canonja ha de seguir el procediment i imposar les sancions establertes a la
normativa vigent sobre règim disciplinari aplicable als vigilants municipals quan tingui coneixement
que algun dels seus membres ha comès qualsevol de les infraccions tipificades a l’article 44 de la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, sens
perjudici de les responsabilitats civils o penals que se’n puguin derivar.
L’Ajuntament ha de comunicar les resolucions que recaiguin, en relació amb les actuacions
disciplinàries esmentades, al director general de la Policia, tant si s’han iniciat a proposta seva com
d’ofici, i al director de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades solament si s’han iniciat a proposta
seva.
7. Es pot suspendre o, si escau, donar de baixa com a usuari de la xarxa Rescat un membre del
cos de vigilants municipals, en els supòsits següents:
a) Per la incoació d’un expedient disciplinari per mal ús de les dades.
b) Per sol·licitud expressa de l’alcalde.
c) D’ofici, per part del Departament d’Interior, en detectar-se un mal ús.
Quart. Principis de les comunicacions
1. Les comunicacions a través de la xarxa Rescat han de permetre a les persones integrants del
cos de vigilants municipals conèixer les incidències de forma immediata i prendre les mesures
d’autoprotecció escaients.
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Dins de l’àmbit de les seves competències, els vigilants municipals s’han de limitar a informar la PGME de les dades que permetin l’efectivitat de l’acció policial, sens perjudici de l’auxili, suport i
col·laboració que siguin requerits sense posar en risc i perill la integritat física dels efectius del cos
de vigilants municipals o de terceres persones.
2. Aquestes comunicacions s’hauran de regir pels principis següents:
a) Assegurament d’un adequat nivell de seguretat, en especial quan continguin dades relatives a
requisitòries.
b) Suport i auxili mutu en cas de necessitat per garantir una actuació segura i eficaç.
c) Comunicacions directes i immediates entre la sala de comandament de la PG-ME i el vigilant
municipal sense necessitat de marcacions ni passos intermedis.
d) Coordinació i suport entre la PG-ME i el cos de vigilants municipals de manera que les diferents
actuacions d’un cos no es realitzin de forma aliena a l’altre cos.
e) Nivell més alt d’autoprotecció amb la posada en coneixement als serveis de seguretat municipal
de tots els fets rellevants que es produeixin dins del municipi.
f) Centralització de la gestió pels professionals de la gestió de la informació i de la gestió de la crisi.
Cinquè. Contingut de les comunicacions
1. El canal de comunicació entre la PG-ME i els agents del cos de vigilants municipals es denomina
Canal Coor-VIG.
2. Les comunicacions consistiran a:
a) Transmetre informació policial en calent.
b) Alertar de fets greus que es puguin donar a la Regió Policial.
c) Fer consultes de persones i vehicles.
d) Donar suport urgent en situacions de perill.
3. A mode enunciatiu i no exclusiu, els incidents rellevants a comunicar s’han de referir a:
- Accident de trànsit amb ferits greus o víctima mortal amb fugida de vehicle implicat.
- Atemptat a agent d’autoritat amb fugida d’autor.
- Fets en què s’hagin utilitzat o exhibit armes de foc, amb fugida d’autor.
- Robatori amb violència o intimidació amb fugida d’autor.
- Robatori a establiment comercial amb fugida d’autor.
- Robatori a empresa amb fugida d’autor.
- Robatori a entitat de risc amb fugida d’autor.
- Agressions sexuals que s’acabin de produir amb fugida d’autor.
- Furt d’ús de vehicle.
- Detencions il·legals i segrestos.
- Lesions greus amb fugida d’autor.
- Homicidi amb fugida d’autor.
- Fugida de vehicles en controls policials.
- Escapoliments de centres penitenciaris, o de detinguts en comissaries o seu judicial o de
qualsevol custòdia policial.
- Atemptats terroristes.
- Incendis i explosions (amb caràcter greu, on es produeixin víctimes) en habitatges,
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indústries i instal·lacions.
- Greus afectacions viàries de vies de primer ordre.
- Comunicacions d’activacions de plans d’emergència i el canvi de fase o estat.
- Qualsevol altre incident o delicte greu que tingui transcendència o sigui d’interès general
per al comandament.
4. Les persones membres del cos de vigilants municipals poden fer la petició de qualsevol consulta
a la base de dades titularitat de la DGP sobre persones o vehicles, i la comunicació abastarà les
dades adequades, pertinents i no excessives per tal que els vigilants municipals puguin realitzar les
seves funcions en el municipi a què pertanyen. La petició argumentada de la sol·licitud d’informació
s’ha de fer constar a l’aplicació de sales regionals de comandament.
Sisè. Actuació operativa de les persones membres del cos de vigilants municipals
Els membres del cos de vigilants municipals són funcionaris de carrera de l’Ajuntament de la
Canonja.
Els membres del cos de vigilants municipals s’abstindran d’intervenir, llevat dels supòsits i amb
l’amplitud que siguin requerits a aquests efectes i sempre dins dels límits de les seves competències
assenyalades a l’article 13 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
En cap cas realitzaran una intervenció amb risc per a la seva integritat personal o de tercers.
Es podran establir protocols per delimitar l’actuació operativa dels vigilants municipals a partir de
les comunicacions rebudes mitjançant la xarxa Rescat, sempre mantenint el seu àmbit competencial
d’actuació.
Setè. Mesa de seguiment
Per resoldre els dubtes de l’actuació operativa dels vigilants municipals a partir de les comunicacions
rebudes mitjançant la xarxa Rescat dins del seu àmbit competencial d’actuació, es crea una mesa
de seguiment.
Aquesta mesa està formada per una representació dels diferents cossos de vigilants municipals de
la regió policial, la sala regional de comandament de la PG-ME, la Sala Central de Comandament
de la PG-ME, un tècnic de la xarxa Rescat i la Subdirecció General de Coordinació de Policia de
Catalunya.
En aquesta mesa de seguiment s’exposaran per resoldre i decidir disfuncions operatives,
requeriments tècnics o altres de legals o funcionals. Com a mínim es reunirà un cop l’any. La
convocatòria la pot efectuar qualsevol de les parts en casos excepcionals i amb el consens de totes
les parts.
Vuitè. Terminals
D’acord amb el que estableix l’acord segon, el Departament cedirà l’ús d’un terminal, per un període
màxim de 24 mesos, amb la supervisió i l’assessorament de la Subdirecció General de Coordinació
de la Policia de Catalunya. Si pel nombre d’efectius o les necessitats operatives és necessari
disposar de més terminals, en funció de la disponibilitat de terminals de la xarxa Rescat es valorarà
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la possibilitat de cedir l’ús d’altres, sens perjudici de l’adquisició de terminals directament per
l’Ajuntament.
Transcorregut el termini esmentat, l’Ajuntament haurà de retornar-los i, si escau, adquirir-ne de
propis per a la continuïtat de l’objecte del present Conveni, els quals hauran de ser els homologats
per l’Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat en tant que han de disposar de la tecnologia, les
prestacions, la seguretat i la compatibilitat necessària amb la xarxa Rescat.
Novè. Coordinació
La coordinació institucional dels compromisos adoptats per la signatura d’aquest document
correspon a la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya.
Les gestions operatives i tècniques derivades del manteniment dels terminals correspon al Centre
d’Operacions Rescat ( COR) de l’Oficina de Coordinació de la Xarxa Rescat.
Les directrius operatives per a l’ús dels terminals corresponen a la Prefectura de Policia de la
Direcció General de la Policia.
Desè. Vigència del Conveni
El Conveni té una vigència de 24 mesos i es pot entendre prorrogat si l’Ajuntament, transcorregut
aquest període, adquireix terminals que siguin homologats en els termes establerts a l’acord vuitè.
No obstant això, es pot rescindir per alguna de les causes següents:
a) Per impossibilitat de desenvolupar les activitats que en constitueixen l’objecte.
b) Per incompliment de les seves disposicions.
c) Per denúncia d’una part o per mutu acord, en els termes que s’estableixin.
Onzè. Publicitat del Conveni
D’acord amb l’article 27.7 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública
de Catalunya, aquest Conveni s’ha de publicar al DOGC en el termini d’un mes a comptar del
moment de la seva signatura.
Dotzè. Règim jurídic i litigis
Les parts sotmetran a la consideració del Consell Rector de la xarxa Rescat els conflictes que puguin
sorgir de la interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes d’aquest Conveni. En tot cas, per
raó de la naturalesa jurídica administrativa d’aquest Conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció
contenciosa administrativa per a la resolució dels conflictes esmentats”.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de la Canonja sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa
RESCAT en l’àmbit dels vigilants municipals.
Segon. Traslladar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
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Tercer. Facultar a l’alcalde de l'Ajuntament de la Canonja, tant àmpliament com en Dret sigui
menester, per la signatura d’aquest conveni i per qualsevol altre acte o gestió en relació al mateix”.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Proposta d'acord en relació a la justificació de les despeses de la festa de la
municipalitat del 15 d'abril de 2016. 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:
“Vistes les justificacions de despeses corresponents a diferents activitats lúdiques i festives,
organitzades per aquest Ajuntament, que a continuació s'indiquen, amb expressió dels imports
justificats en cada cas:
Activitat

Data resolució

Import justificat

Festa Municipalitat 15 d'abril (Exp.
320/16)

12/06/16

32.921,15 €

Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de la Intervenció dels Fons, s'han carregat a
les diferents aplicacions pressupostàries que figuren indicades als corresponents decrets, els quals
obren en els expedients de tràmit i han pogut ser examinats pels assistents.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats de la resolució de l'alcaldia de data 12 de juny de 2016, relativa a l'aprovació
de despeses de la festa de la municipalitat, en els termes que s'indiquen a la part expositiva del
present acord”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.9.1.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per
despeses bàsiques de la llar, exercici 2016. A la vista de la proposta que realitza la regidora
d’acció social en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Vist que l'any 2011, aquest Ajuntament va crear una línia d'ajuts per a persones jubilades o
pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar.
Aquesta línia d'ajuts es va mantenir també durant els exercicis 2012 a 2015, i és desig d'aquesta
Corporació que es continuïn mantenint pel present exercici 2016.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts, el sostre màxim, forma d'accedir als ajuts, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’han confeccionat les corresponents bases,
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 mateix text legal
pel que fa a l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
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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 per a la concessió de subvencions per a persones jubilades
o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar,
exercici 2016, 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 al 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”.
9.2.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts d'urgència.
Prèviament a la votació, i en torn d'explicació de vot, el regidor del grup municipal de la CUP, Sr.
Joan Pons Solé, comenta que el seu grup votarà a favor de la proposta, però que el seu grup entén
que aquestes bases haurien d’anar acompanyades per mesures d’inclusió a nivell social i laboral.
Recorda que fa uns mesos es va eliminar de la plantilla de personal la plaça de tècnic d’ocupació i
que els serveis socials estan desbordats.
Proposa implementar una borsa de pisos de lloguer social, integrat sobretot pels dels bancs que
especulen.
Conclou que caldria fer un debat més ampli, de caràcter polític però també de caràcter social, parlant
amb les entitats socials, cosa que ja ha fet el grup de la CUP però que entén que hauria de fer tot
el consistori, amb la creació d’una taula ciutadana pels temes de serveis socials.
Seguidament, a la vista de la proposta que realitza la regidora d’acció social en relació a aquest
punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per unanimitat, acorda el següent:
“Atès que és voluntat de la regidoria de serveis socials, regular la concessió d’ajuts d’urgència per
atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència a persones que no
disposen de recursos suficients, entenent-se com a situacions de necessitat bàsica les produïdes
per un fet puntual, extraordinari i no previst que requereix d’una intervenció immediata dels serveis
socials bàsics.
Atès que els ajuts tenen per finalitat l’atenció de les situacions abans especificades i s'adrecen a
persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en
condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts, i per l’atenció de situacions d’exclusió social,
preferentment aquelles que pateixen menors en situació risc.
Atès que les prestacions d’urgència social tenen el seu propi regim jurídic, establert en l’article 30
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de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, en la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis socials i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
en la normativa aplicable als ens locals.
Vist que per tal d'establir l'import dels ajuts, el sostre màxim, forma d'accedir als ajuts, així com els
criteris generals que han de regir aquesta convocatòria, s’han confeccionat les corresponents bases,
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 mateix 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 per a la concessió d'ajuts d'urgència, 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 al 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”.
10.- GOVERNACIÓ.10.1.- Proposta d'acord relativa a la designació de les festes locals per a l'exercici 2017. 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:
“Vist que s'inicia ara per part del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
la preparació de l'Ordre de festes locals a Catalunya per l'any 2017.
Vist que l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local, i han de ser establertes per Ordre del conseller d'Empresa i Ocupació a
proposta dels municipis respectius.
Atès que aquest Ajuntament considera que les festes locals pel proper any 2017, s'han de celebrar
els dies 20 de gener (Dia de Sant Sebastià) i el dia 16 d'agost (endemà de la festivitat de la Mare
de Deu).
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
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Primer.- Designar com a festes locals de la Canonja pel proper any 2017, els dies 20 de gener i 16
d'agost.
Segon.- Traslladar el present acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, pel seu coneixement i per tal que tingui els efectes corresponents”.
10.2.- 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:
“Vistos els antecedents que figuren a l’expedient tramitat 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.
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.
Atès que per decret de l'alcaldia de data 10 de juny de 2016, es va resoldre aprovar el nomenament
del Sr. Iván López Castro, per a ocupar interinament una plaça de vigilant municipal, subgrup AP, vacant
a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, per un període de tres mesos, des de l’1 de juliol al 30
de setembre de 2016 (ambdós inclosos).
Atès que per decret de l'alcaldia de data 16 de juny de 2016, es va resoldre aprovar la contractació
de la Sra. Mª Rosario Mora García per a ocupar una plaça d’auxiliar administratiu del Patronat de
Cultura, en règim laboral d'interinitat, des del 21 de juny de 2016, fins el 8 de juny de 2017.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar-ne assabentats dels nomenaments efectuats per resolucions de l'alcaldia de dates 10 i 16
de juny de 2016, segons el detall que figura a la part expositiva”.
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
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13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES.14.1- Precs i preguntes del grup municipal de CIU.
Intervé la regidora del grup de CIU, Sra. Montserrat Tomàs Macías, per formular les preguntes
formalment presentades:
1.- Està contemplat per part de l´Ajuntament, posar a disposició dels ciutadans de La Canonja, un
tant per cent determinat dels pressupostos anuals, per tal de que siguin ells directament, mitjançant
propostes i votacions, qui decideixin en quin projecte ho volen invertir, tal i com ja s´està fet en altres
ajuntaments?
Contesta el Sr. Alcalde:
“És clar que sí. Tant és així que el portem en el nostre programa electoral. I ja sap vostè que
nosaltres vam complir el nostre programa electoral en més d’un 85% en la passada legislatura”.
2.- A part de la promoció d’instal·lar un supermercat al municipi, s´ha previst per part de l´ajuntament
iniciar alguna campanya de sensibilització i compromís per part de la ciutadania per a que facin ús
de les petites empreses i comerços de La Canonja? i s´ha mirat d´elaborar un pla comercial
per analitzar causes del baix rendiment d´aquestes i trobar possibles solucions per tal d´evitar la
seva prematura mort?
Contesta el Sr. Alcalde:
“Algunes d’aquestes campanyes ja s’han fet en el passat. No estarà de més tornar-les a realitzar.
Al que sí s’han dedicat esforços últimament és a tractar de reactivar o tornar a crear, millor dit, la
Unió de comerciants. Aquesta sí seria una bona eina. Però no és fàcil, cregui’m”.
14.2- Precs i preguntes del grup municipal de la CUP.
Intervé el regidor de la CUP, Sr. Joan Pons Solé, per formular les preguntes formalment presentades:
1.- Pot informar l’equip de govern de les principals conclusions a les que ha arribat després de les
dues primeres sessions de la Taula per la Qualitat de l’Aire del Camp de Tarragona? I quins passos
ha realitzat aquest Ajuntament per donar compliment a la moció aprovada al Ple del 30 de juliol de
2015, sobretot pel que fa a la realització d’un estudi sobre la qualitat de l’aire a la zona del polígon
petroquímic sud?
Contesta el Sr. Alcalde:
“Jo crec que és aviat per arribar a conclusions. L’Ajuntament forma part de la Taula de comunicació.
Estem a l’espera de que muntin la cabina de mesura que s’ha d’instal·lar en la Canonja. Serà en la
deixalleria.
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Pel que fa a l’estudi en sí, serà la Taula de Qualitat de l’Aire l’encarregada de determinar quan s’ha
de portar a terme.
De totes formes, ja li dic ara que no serà aquest Ajuntament qui realitzi un estudi de forma unilateral.
Això correspon a la Generalitat i a l’organisme que s’ha creat, precisament, la Taula”.
2.- Pot informar l’equip de govern de quins són els passos que ha realitzat en relació a l’acollida de
refugiats i per tal de donar compliment a la moció aprovada al Ple de l’1 d’octubre de 2015.
Contesta el Sr. Alcalde:
“Home, passos, passos....cap.
Nosaltres dèiem en el punt tercer d’aquesta moció, donar suport i col·laborar amb les entitats que
treballen en l’acollida. Bé, en això estem.
Però entendrem tothom que no és a un Ajuntament de 5.800 habitants a qui correspongui liderar
res en aquests aspectes. Estan l’Estat, la Generalitat, les diputacions, els grans ajuntaments, els
mitjans i els petits. En definitiva, nosaltres estaríem a la cua d’aquesta moguda”.
3.- Pot informar l’equip de govern si s’ha fet alguna gestió o consulta per tal que progressivament
l’Ajuntament de la Canonja deixi de treballar amb la banca que finança armament i aposti per la
banca ètica, tal i com es va comprometre al Ple de l’1 d’octubre de 2015?
Contesta el Sr. Alcalde:
“Segons diu l’Acta de la sessió plenària a la que feu referència, la resposta que vaig donar va ser (i
la dic textualment): “Molt bé. Ja ens diran quins bancs són aquests i els demanarem les seves
ofertes i serveis. En principi, no retirarem ni els diners ni saldarem els comptes que tenim amb el
BBVA.”
Avui afegeixo que, com a administració pública, hem de tenir en compte les bones pràctiques
recomanades per la Sindicatura de Comptes de Catalunya que l’any 2011 va fer sobre aquest tema,
i que parlava de complir una sèrie de característiques a l’hora de gestionar tot el que fa referència
als dipòsits bancaris de la Tresoreria de les Administracions Públiques, i que podem resumir molt
breument en tres punts:
1.Seguretat i solvència.
2.Lliure concurrència.
3.Màxima rendibilitat.
Per tant, no ens vam comprometre en aquell Ple, com tampoc ho farem ara, a treballar amb unes
entitats o unes altres en funció d’uns criteris no avaluables fora dels requisits que comentava abans”.
4.- Pot informar l’equip de govern de quines mesures ha començat a impulsar després de l’aprovació,
al Ple del 7 d’abril de 2016, de la moció per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia?
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Contesta el Sr. Alcalde:
“Home, no em demani resultats d’una llei de 2014 i en la qual el Govern de la Generalitat, que és el
primer, ha fet ben poca cosa.
Tractarem la formació dels professionals municipals i també mirarem d’editar una guia per facilitar
l’enteniment de la Llei 11/2014. Per a això, li demano la seva col·laboració”.
5.- En repetides ocasions ha sortit en aquest Ple la necessitat de demanar una reunió de la Comissió
Paritària entre la Canonja i Tarragona. S’ha formalitzat ja aquesta petició de reunió?
El Sr. Joan Pons Solé, afegeix que ha parlat amb els seus companys de partit a Tarragona i que ja
s’han nomenat als representants a la Comissió.
Contesta el Sr. Alcalde, manifestant que ja se li ha demanat la reunió a l’alcalde de Tarragona.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les dinou hores i cinquanta minuts, d'ordre del Sr.
Alcalde s'aixeca la sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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