ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT
EL DIA 26 DE JULIOL DE 2018.

A la Canonja, essent les 19 hores i 31 minuts del dia 26 de juliol de 2018, es reuneixen els senyors
membres de la Corporació, que a continuació es relacionen, a l'objecte de celebrar sessió ordinària,
d'acord amb l'Ordre del Dia establert:

Presidència:
Sr. Roc Muñoz Martínez, alcalde.
Regidors:
Sr. Salvador Ferré Budesca, del grup municipal del PSC.
Sra. Francisca Márquez Sola, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco M. Roca Gutiérrez, del grup municipal del PSC.
Sr. Francisco Domínguez Sánchez, del grup municipal del PSC.
Sra. Lucía López Cerdán, del grup municipal del PSC.
Sr. José Luis Sánchez Lorente, del grup municipal del PSC.
Sr. Antonio M. Reyes Padrón, del grup municipal del PSC.
Sra. Glòria Virgili Gispert, del grup municipal del PSC.
Sra. Marina Clavero Lozano, del grup municipal del PSC.
Sra. Montserrat Tomàs Macías, del grup municipal Partit Demòcrata PDCAT-CIU
Sr. Joan Pons Solé, del grup municipal de la CUP.
Sra. Encarnación Quílez Valdelvira, del grup municipal del PP.
Secretari
Sr. Marc Brufau Cochs.
Interventor
Sr. Josep Rofes Llorens.
No assistents i/o excusats
Cap.
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 ordinària de data
6 de juny de 2018.
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2.- Despatx oficial.
DESPATX OFICIAL.- Per l’Alcaldia es dóna compte del Despatx Oficial que hi ha hagut des de la
sessió anterior i que a continuació es relaciona:
Diari oficial de la Generalitat.•

Núm. 7647, de 21 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre la modificació de l’Ordenança
municipal reguladora de la concessió de llicències de guals.

•

Núm. 7649, de 25 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació de les bases de la
convocatòria per crear una borsa de treball per poder proveir amb caràcter temporal diverses
places d’auxiliar administratiu.

•

Núm. 7653, de 29 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament sobre l’aprovació definitiva del
Projecte d’obres de construcció d’un edifici per a usos polivalents a la Rambla 15 d’abril.

Butlletí oficial de la província.

•

Núm. 114, de 13 de juny de 2018, anunci de l'Ajuntament pel qual es publica l’aprovació de les
bases de la convocatòria per crear una borsa de treball per poder proveir amb caràcter temporal
diverses places d’auxiliar administratiu.

•

Núm. 118, de 19 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de l’expedient núm. 3/2018 de modificació de crèdits en el Pressupost en vigor.

•

Núm. 122, de 25 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de llicències de guals.

•

Núm. 124, de 27 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de l’Ordenança fiscal número 8, reguladora dels drets i taxes per la tramitació de
llicències i per la prestació de serveis urbanístics.

•

Núm. 124, de 27 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publica
l’aprovació inicial de les següents bases reguladores:

•

-

De la concessió de subvencions individuals per despeses de llibres i material escolar per als nens i nenes
inscrits en Llars d’infants i Centres d’Educació Especial, per als estudis d’Educació Infantil (EI), Educació
Primària (EP), Cicle Formatiu Grau Mitjà, Cicle Formatiu Grau Superior, Educació Secundària Obligatòria
(ESO) i Batxillerat; de la concessió de premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en
l’expedient acadèmic i d’ajuts per estudis universitaris, curs 2018-2019.

-

De la concessió de subvencions per a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, exercici 2018.

-

Modificació de les bases reguladores de la concessió de subvencions de suport a l’activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d’establiments comercials a la Canonja, en l’àmbit de les claus urbanístiques R1, R2 i R4a, exercici 2018.

Núm. 126, de 29 de juny de 2018, anunci de l’Ajuntament de la Canonja, pel qual es publica
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l’aprovació del Projecte d’obres de construcció d’un edifici per a usos polivalents a la Rambla 15
d’abril.
•

Núm. 128, de 3 de juliol de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de l’estudi de viabilitat del servei de gestió del poliesportiu municipal Josep Canadell i Veciana.

•

Núm. 129, de 4 de juliol de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació inicial
de l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
municipals.

•

Núm. 136, de 13 de juliol de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’exposició pública
del Compte General del Pressupost i d’Administració del Patrimoni, corresponent a l’exercici
2017.

•

Núm. 143, de 24 de juliol de 2018, anunci de l’Ajuntament pel qual es publica l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2018, en el Pressupost vigent.

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 als mesos d’abril i maig de 2018.

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.- Proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la concessió de llicències de guals.
Prèviament a la votació, l’alcalde demana al secretari com restarà la proposta en la seva redacció
definitiva.
Intervé el secretari, fent constar que segons es va acordar a la comissió informativa, els serveis tècnics
municipals han emès un informe en el qual es detallen els carrers pels quals, amb la modificació de
l’ordenança, s’exclourà el dipòsit d’una fiança que garanteix la reposició de la vorera. Explica que es
crearà un apartat d) a l’article 3.4.2) amb inclusió dels següents carrers: avinguda de la Florida i
carrers de tot el municipi que disposin de plataforma única, sense diferenciació entre la zona de
trànsit i la zona de vianants. A més, es modificarà l’article 4.3, per tal de fer constar que els
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sol·licitants de llicències de guals situats en aquests carrers que ja hagin ingressat l’import de la
fiança, podran sol·licitar la seva devolució. Per últim, es modifica l’article 5, als efectes d’eliminar
l’obligació de col·locar un distintiu de l’any en curs a la placa del gual.
Seguidament, 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 Ple de data 6 de juny de 2018 va acordar, entre d’altres, aprovar provisionalment la modificació
de l'Ordenança municipal reguladora de la concessió de llicències de guals, afegint un nou apartat
c) a l’article 3.4.2) amb el següent contingut:
“Carrers inclosos al Pla Parcial 34: Campsrodons, Marina, Vila-seca i Antoni Vilalta Capdevila”.
D’aquesta manera, als guals que se sol·licitin en aquests carrers, no se’ls exigirà l’ingrés d’una
garantia per la reposició de la vorera.
L’esmentat acord d’aprovació provisional es va ver públic mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona número 122, de 25 de juny de 2018, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de data 21 de juny de 2018 i publicació al Diari Més de data 18 de juny de 2018.
Per l’alcaldia es proposa la inclusió de noves modificacions a l’ordenança, amb el següent detall:
-

Les contemplades a l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 23 de juliol de 2018,
que assumeix l’alcaldia, creant un apartat d) a l’article 3.4.2) amb inclusió dels següents
carrers: avinguda de la Florida i carrers de tot el municipi que disposin de plataforma única,
sense diferenciació entre la zona de trànsit i la zona de vianants.

-

Modificació de l’article 4.3:
Allà on diu “els titulars de llicències de guals dels carrers esmentats en aquest apartat 4.3,
que hagin dipositat aquesta fiança podran sol·licitar-ne la devolució”,
Haurà de dir: “els titulars de llicències de guals esmentats en els apartats 4.2 i 4.3 que hagin
dipositat la fiança de reposició de la vorera, podran sol·licitar-ne la devolució”.

-

Modificació de l’article 5:
Allà on diu: “Col·locar la placa del gual, amb el corresponent distintiu de l’any en curs, a la
part superior central de la porta d’accés; en cas de no existir porta, en el costat esquerra.
Aquesta placa serà vàlida només per a l’adreça que consti a la llicència”.
Haurà de dir: “Col·locar la placa del gual a la part superior central de la porta d’accés; en cas
de no existir porta, en el costat esquerra. Aquesta placa serà vàlida només per a l’adreça
que consti a la llicència”.

Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, amb el vistiplau del secretari municipal.
Atès que l'acord d'aprovació provisional de modificació de les ordenances municipals haurà
d'adoptar-se pel Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de la majoria simple dels membres
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presents i seguir-se el procediment establert als articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats o serveis dels ens locals.

En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Modificar l’acord d’aprovar inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de
llicències de guals, adoptat per acord del Ple de data 6 de juny de 2018, incorporant les següents
modificacions:
-

Creació d’un apartat d) a l’article 3.4.2) amb inclusió dels següents carrers: avinguda de la
Florida i carrers de tot el municipi que disposin de plataforma única, sense diferenciació entre
la zona de trànsit i la zona de vianants.

-

Modificació de l’article 4.3:
Allà on diu “els titulars de llicències de guals dels carrers esmentats en aquest apartat 4.3,
que hagin dipositat aquesta fiança podran sol·licitar-ne la devolució”,
Haurà de dir: “els titulars de llicències de guals esmentats en els apartats 4.2 i 4.3 que hagin
dipositat la fiança de reposició de la vorera, podran sol·licitar-ne la devolució”.

-

Modificació de l’article 5:
Allà on diu: “Col·locar la placa del gual, amb el corresponent distintiu de l’any en curs, a la
part superior central de la porta d’accés; en cas de no existir porta, en el costat esquerra.
Aquesta placa serà vàlida només per a l’adreça que consti a la llicència”.
Haurà de dir: “Col·locar la placa del gual a la part superior central de la porta d’accés; en cas
de no existir porta, en el costat esquerra. Aquesta placa serà vàlida només per a l’adreça
que consti a la llicència”.

Segon.- Efectuar nou tràmit d’exposició pública de l'acord provisional, en compliment del que
disposen els articles 178.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63.2 del Decret 179/95, de 13 de juny, del Reglament
d'obres, activitats i serveis, mitjançant anuncis en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
tauler d'anuncis de la Casa Consistorial pel termini mínim de trenta dies hàbils comptats a partir del
següent al de la seva publicació en l'últim dels diaris oficials (BOPT i DOGC).
Tercer.- En el supòsit de que no es presentin reclamacions i/o al·legacions, el present acord
provisional s'entendrà definitivament aprovat. De la dita aprovació definitiva es donarà compte a la
primera sessió plenària que se celebri”.
4.- HISENDA I SERVEIS PÚBLICS.4.1.- Proposta de modificació de crèdits número 8 del pressupost municipal vigent. A la vista de
la proposta que realitza el regidor d’hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, per
unanimitat, acorda el següent:
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“Vist l’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. 8/2018 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost amb el següent detall:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
01.151.60003
01.1721.21300
01.1721.22706
01.920.22727
01.333.62201
01.333.62210

Proposta de
consignació

Denominació
Quotes urbanització UA2
Manteniment punt de recàrrega vehicles elèctrics
Estudis i treballs tècnics
Manteniment gestor expedients (Gestiona)
Proj. restauració de diferents elements patrimonials del
Mas de l’Hort de l’Abeurador
Centre audiovisual del Mas de l’Abeurador

TOTAL

20.000,00 €
710,00 €
1.000,00 €
2.700,00€
100.000,00
€
250.000,00
€
374.410,00
€

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
pressupos
tària
01.132.120
05
01.132.120
06
01.132.121
00
01.132.121
01
01.151.120
00
ròssec
Aplicació
pressupos

Denominació
Retribucions Bàsiques
funcionaris grup AP
Triennis
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques funcionaris
grup A1
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Denominació

Consignació
abans de la
modificació
71.000,00 €

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

1.183,70 €

72.183,70 €

4.000,00 €

56,50 €

4.056,50 €

40.000,00 €

668,57 €

40.668,57 €

100.000,00 €

1.649,87 €

101.649,87 €

16.000,00 €

243,72 €

16.243,72 €

231.000,00 €
Consignació
abans de la

3.802,36 €
Proposta
d’increment

234.802,36 €
Consignació
definitiva

tària
01.151.120
01
01.151.120
04
01.151.120
06
01.151.121
00
01.151.121
01
01.151.130
00
01.231.130
00
01.323.130
00
01.326.130
00
01.330.130
00
01.342.130
00
01.912.100
00

Retribucions bàsiques funcionaris
grup A2
Retribucions bàsiques funcionaris
grup C2
triennis
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques Òrgans de
govern

01.912.110
00
01.912.110
01
01.920.120
00
01.920.120
03
01.920.120
06
01.920.121
00
01.920.121
01
01.920.130
00
01.9290.13
000

Retribucions bàsiques personal
eventual
Retribucions complementàries
personal eventual
Retribucions bàsiques funcionaris
grup A1
Retribucions bàsiques funcionaris
grup C1.

01.934.120
00
01.934.120

Retribucions bàsiques funcionaris
grup A1
Retribucions bàsiques funcionaris

Triennis
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
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modificació
26.000,00 €

402,85 €

26.402,85 €

9.000,00 €

139,06 €

9.139,06 €

4.500,00 €

64,12 €

4.564,12 €

26.000,00 €

416,24 €

26.416,24 €

52.000,00 €

840,21 €

52.840,21 €

281.000,00 €

4.517,78 €

285.517,78 €

113.000,00 €

906,28 €

113.906,28 €

25.000,00 €

491,83 €

25.491,83 €

36.000,00 €

564,80 €

36.564,80 €

71.000,00 €

1.211,49 €

72.211,49 €

21.000,00 €

329,84 €

21.329,84 €

95.000,00 €

745,96 €

95.745,96 €

8.000,00 €

126,33 €

8.126,33 €

8.500,00 €

1.758,05 €

10.258,05 €

32.000,00 €

416,65 €

32.416,65 €

10.500,00 €

164,09 €

10.664,09 €

4.200,00 €

63,77 €

4.263,77 €

32.000,00 €

426,49 €

32.426,49 €

65.000,00 €

921,90 €

65.921,90 €

128.000,00 €

1.803,05 €

129.803,05 €

44.000,00 €

761,60 €

44.761,60 €

32.000,00 €

73,11 €

32.073,11 €

11.000,00 €

164,09 €

11.164,09 €

03
01.934.120
06
ròssec
Aplicació
pressupos
tària
01.934.121
00
01.934.121
01
01.934.130
00
01.1721.62
309
01.231.227
11
01.231.622
10
01.920.623
00
01.342.629
03
01.920.641
00
TOTAL

grup C1.
750,00 €

12,18 €

762,18 €

1.366.450,00€
Consignació
abans de la
modificació
30.000,00 €

21.124,13 €

1.387.574,13€

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

149,81 €

30.149,81 €

38.000,00 €

374,58 €

38.374,58 €

54.000,00 €

857,14 €

54.857,14 €

10.000,00 €

6.000,00 €

16.000,00 €

107.100,00 €

6.300,00 €

113.400,00 €

1.413.751,50€

15.000,00 €

1.428.751,50€

2.000,00€

5.000,00 €

7.000,00 €

75.000,00 €

50.000,00 €

125.000,00 €

18.000,00 €

18.000,00 €

36.000,00 €

3.114.301,50€

122.805,66€

3.237.107,16€

Triennis

Denominació
Retribucions complementàries
funcionaris C. Destí
Retribucions complementàries
funcionaris C. Específic
Retribucions bàsiques personal
laboral fix
Projecte carregador vehicles
elèctrics
Contracte empresa serveis
monitoratge
Proj. construcció equipament
d'usos polivalents Rbla 15 d'abril
Material inventariable
Pump Track (circuit bicicletes)
zona skate park o mur verd.
Despeses en aplicacions
informàtiques

RESUM:
374.410,00 €
122.805,66 €
497.215,66 €

HABILITACIÓ DE CRÉDIT
SUPLEMENT DE CRÉDIT
TOTAL

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
Transferències de crèdit
Aplicació
pressupostària

Denominació

01.130.64102

Implementació aplicació mòbil
de fotodenúncia.
Fons de contingència
(increment retribucions salarials)

01.9291.50001
TOTAL

Consignació
abans de la
modificació

Proposta
de baixa

8.000,00 €

8.000,00 €

0,00 €

24.500,00 €

22.505,66 €

1.994,34 €

32.500,00 €

30.505,66€

1.994,34 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2017
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Consignació
definitiva

CÀLCUL DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI
El romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) disponible importa 6.473.994,16€. Als
efectes d’evitar incidències en la tresoreria municipal, es recomana des de l’ Intervenció que, tot i
disposar d’un Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat que importa 6.473.994,16 €,
es garanteixi en tot moment l’import mínim de tresoreria, el qual ascendeix a 1.771.196,60€.
UTILITZACIÓ DEL RTDG AJUSTAT, UN COP DEDUÏT MÍNIM DE TRESORERIA:
UTILITZACIÓ DEL RTDG AJUSTAT (DEDUÏT MINIM DE TRESORERIA)
RTDG A DESTINAR A INVERSIONS FINANCIERAMENT SOSTENIBLES
Resta RTDG AJUSTAT

4.702.797,56 €
1.457.599,02 €
3.245.198,54 €

Superàvit pressupostari
Abans de la modificació pressupostària 8/2018, el saldo del superàvit pressupostari no utilitzat
ascendeix a 940.599,02 €
Aplicació
pressupostàri
a
01. 87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
400.000,00 €

Superàvit pressupostari pendent després de la modificació: 540.599,02 €
Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat ex 2017
RTDG disponible utilitzable pendent abans de la modificació: 1.720.598,54€
Aplicació
pressupostàri
a
01. 87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals

Import
66.710,00 €

RTDG disponible utilitzable pendent després de la modificació: 1.653.888,54€
RESUM MODIFICACIÓ
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (superàvit)
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Total

400.000,00 €
66.710,00 €
30.505,66 €
447.215,66 €

Segon- Ordenar a la intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa d'inversions i
finançament que acompanya al pressupost municipal 2018.
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.
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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.7.1.- Proposta d’aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions als
esportistes, exercici 2019.

Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu
del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual manifesta que, com ha fet en altres
convocatòries, el seu grup votarà en contra de la proposta, en tant que considera que no s’ha de
premiar la pràctica esportiva, sinó que cal ajudar a qui ho necessita.
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, amb els vots favorables dels membres del grup municipal del PSC
(9), del PDCAT-CiU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1),
acorda el següent:
“Vist que aquest Ajuntament té la voluntat de concedir subvencions als esportistes empadronats al
municipi de la Canonja, exercici 2019.
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 text legal pel que
fa a l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient
en tràmit.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions als esportistes
empadronats al municipi de la Canonja, exercici 2019, les quals es troben a l'expedient en tràmit i
es donen per reproduïdes íntegrament, i la convocatòria corresponent.
Segon.- Exposar-les al públic durant un termini de vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí oficial
de la província de Tarragona i en el tauler d'anuncis de la Corporació. En cas de no produir-se
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al·legacions, quedaran definitivament aprovades i es procedirà a la seva publicació íntegra en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona i en el tauler d’anuncis de la Corporació, i es farà una
ressenya de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Un cop publicada l’aprovació definitiva de les bases, que la intervenció subministri a la Base
de dades nacional de subvencions la documentació necessària per a procedir a la publicació de
l’extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Tarragona”.
8.- NOVES TECNOLOGIES, FESTES, RELACIONS CIUTADANES I PROMOCIÓ ECONÒMICA.8.1.- Donar compte de la justificació de despeses de la festa de la municipalitat 2018. 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:

“Vista la justificació de despeses corresponents a la festa de la municipalitat 2018, amb expressió
de l’ import que seguidament es detalla:
Activitat
Festa de la municipalitat (Exp. 309/18)

Data resolució

Import justificat

28/05/18

23.804,58 €

Atès que les despeses justificades, atenent a l'informe de l’interventor municipal, s'han imputat a les
diferents aplicacions pressupostàries que s’indiquen.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Quedar assabentats de la resolució de l'alcaldia de la data indicada a la part expositiva, relativa a
l'aprovació de despeses de la festa de la municipalitat 2018”.
9.- ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA, SALUT.9.1.- Proposta d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts d’urgència
social, exercici 2019. A la vista de la proposta que realitza la regidora de benestar 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 d’Acció Social i Ciutadania, regular la concessió d’ajuts
d’urgència, per a l’exercici 2019, 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
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.
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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 reguladores de la concessió d'ajuts d'urgència social, per a
l’exercici 2019, 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 a la natalitat o
adopció, exercici 2019.

Prèviament a la votació, en torn d’explicació de vot, pren la paraula el Sr. Joan Pons Solé, portaveu
del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, el qual manifesta que, com ha fet en altres
convocatòries, el seu grup votarà en contra de la proposta, en tant que considera que s’haurien
d’incorporar criteris socials i de renda a les bases, per tal que els ajuts els tinguin qui realment els
necessiten.
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, amb els vots favorables dels membres del grup municipal del PSC
(9), del PDCAT-CiU (1) i PP (1), i el vot en contra del membre del grup municipal de la CUP (1),
acorda el següent:
“Vist que aquest Ajuntament té la voluntat de mantenir el sistema d'ajuts a la natalitat o l'adopció en
l'àmbit del municipi de la Canonja, que han estat vigents durant els exercicis 2013 a 2018.
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
reguladores de la concessió d'ajuts destinades als pares o mares dels nens o nenes biològics o
adoptats a partir de l'1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2019, les quals figuren a
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l'expedient de tràmit, havent-se pogut ser examinades pels assistents.
Vist el que especifiquen els articles 118 i següents del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995, en relació a l'activitat
de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques, així com l'article 124 del text legal pel que
fa a l'aprovació de les bases per a l'atorgament de subvencions.
Vist l’informe emès pel tècnic d’administració general, adjunt a secretaria, el qual figura a l’expedient
en tràmit.
En conseqüència, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d'ajuts a la natalitat o l'adopció
en l'àmbit del municipi de la Canonja, destinades als pares o mares dels nens o nenes biològics o
adoptats a partir de l'1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2019, 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 subministra 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..........................................
11.- MEDI AMBIENT I NETEJA PÚBLICA..........................................
12.- JOVENTUT..........................................
13.- MOCIONS..........................................
14.- PRECS I PREGUNTES.No es presenten.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 19:41 hores, d'ordre del Sr. alcalde s'aixeca la
sessió, de la qual cosa jo, secretari en dono fe.
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