
TRANSPARÈNCIA: 
Des d’aquí volem demanar transparència al nostre 

ajuntament.  Els plens i les comissions haurien de 

transmetre’s en directe i s’haurien de poder gravar 

per a penjar-ho a la xarxa. 

 

Des d’ERC no entenem la negativa de l’equip de 

govern. Pensem que els canongins i les 

canongines tenim tot el dret a saber i conèixer els 

temes que es tracten al nostre ajuntament. Un 

ajuntament que no vetlla i treballa  per la 

transparència pot donar la impressió de que amaga 

quelcom. 

 

Des d’ERC volem informar que la Llei 19/2014 de 

29 de desembre de transparència  i que va entrar 

en vigor el passat dia 1 de gener del 2.016, diu que 

les administracions locals han de transmetre al 

ciutadà la informació necessària perquè pugui 

entendre i avaluar la gestió de les administracions 

locals i així afavorir la seva participació. La finalitat 

d’aquesta llei és establir un sistema de relació 

permanent i constant entre ciutadans i 

administracions públiques per donar a conèixer 

l’activitat pública sota els principis de transparència 

i responsabilitat i que l’àmbit d’aplicació d’aquesta 

llei s’estén a tots els ens locals, entre ells els 

ajuntaments. 

 

http://www.esquerracampdetarragona.cat/lacanonja/     

c.e.:  canonja@esquerra.org 

 

@EsquerraCanonja                   Esquerra La Canonja 
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Reglament Orgànic Municipal   (ROM)  
Seguint en la línia de transparència de l’equip de govern, ens trobem amb 

un altre cas, el Reglament Orgànic Municipal, el ROM, que és una eina que 

regula el funcionament de l’ajuntament.  L’actual ROM és va fer fa molts 

anys i ens consta que s’ha demanat per part de la CUP de fer-ne una 

revisió i posar-lo al dia.  I també ens consta que la resposta que els han 

donat és que l’equip de govern hi està treballant i que quan ho tinguin ho 

presentaran al ple per l’aprovació.   

Donat que el ROM és important pel funcionament de l’ajuntament entenem 

que és una eina per a revisar i per a  poder fer-hi les aportacions que 

corresponguin per part de totes les entitats del nostre poble i també per 

tots els partits polítics del nostre poble, per tant dons serveixin aquestes 

línies per a fer palesa la poca col·laboració, obertura i transparència de 

l’equip de govern del nostre ajuntament. 

 

 

 

 

ERC la Canonja vam 

estar a Amposta el 

passat dia 7 de febrer 

donat suport als 

companys del Delta i 

reivindicant que 

“lo riu és vida” 

http://www.esquerracampdetarragona.cat/lacanonja/
mailto:canonja@esquerra.org
mailto:canonja@esquerra.org
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Si ens voleu fer arribar els vostres suggeriments o els vostres comentaris, 

podeu fer-ho al nostre correu electrònic:  canonja@esquerra.org 

 

Òscar Peris pren possessió com a Delegat del 

Govern de la Generalitat al Camp de Tarragona 
El vallenc Òscar Peris ha pres aquest dimecres possessió del càrrec de 

Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya al Camp de Tarragona, a 

la sala d'actes de la Universitat Rovira i Virgili.  

 

A l'acte, van acompanyar a l'Òscar Peris,  

el vicepresident del Govern, Oriol  

Junqueras i, el fins ara delegat del  

Govern al Camp de Tarragona  i  

actualment el nou secretari de  

Presidència, Joaquim Nin. A més,  

hi va haver una gran representació  

institucional i un gran nombre  

d'alcaldes del territori, regidors, diputats territorials i un gran nombre 

d'assistència. 

 

   Tardà: ‘Sánchez ens 

   ha deixat clar que no 

   acceptaria mai un  

   referèndum a  Catalunya’ 
 

 

El nostre camí és construir la República catalana, sent fidels i lleials al mandat 

democràtic que la ciutadania ens va donar el 27S. Per això, a Madrid només 

ens aliarem amb qualsevol partit d'esquerres que respecti la sobirania del 

poble de Catalunya. 

 

El PSOE es defineix com un partit progressista i d'esquerres però, als nostres 

ulls, no pot dir-se progressista i d'esquerres si no respecta el dret a 

l'autodeterminació i la sobirania del poble de Catalunya. De fet, a la reunió 

d'ahir, Pedro Sánchez ni tan sols està disposat a reconèixer Catalunya com a 

nació, sent inclús més regressiu del que va ser Zapatero en el seu moment. Si 

el PSOE decidís acceptar una convocatòria de referèndum, amb una pregunta 

clara i binària, una data dins del 2016, i el compromís que es faci efectiu el 

resultat de les urnes, podríem obrir un debat, però això és ciència ficció: ells 

tenen la capacitat de posar un acord, damunt la taula i no ho han fet, ni ho 

faran. 

 

A qui ens acusa de posar traves per poder treure el PP del Govern li hem de 

respondre que sempre hem estat solidaris i partícips de les iniciatives 

d'esquerres que han pogut beneficiar els ciutadans espanyols i ho seguirem 

sent. Alhora reclamem la mateixa solidaritat i comprensió envers la decisió 

que els catalans han pres a les urnes legítimament i democràtica: volem una 

República catalana per fer polítiques justes i defensarem la sobirania del 

poble català, del Parlament de Catalunya i del Govern que emanen de la 

sobirania del poble exercida legítimament a les urnes el 27S. 

 

 

mailto:canonja@esquerra.org
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Febrer,   2.016 

TRANSPARÈNCIA: 
Des d’aquí volem demanar transparència al nostre ajuntament.  

Els plens i les comissions haurien de transmetre’s en directe i 

s’haurien de poder gravar per a penjar-ho a la xarxa. 

 

Des d’ERC no entenem la negativa de l’equip de govern. 

Pensem que els canongins i les canongines tenim tot el dret a 

saber i conèixer els temes que es tracten al nostre ajuntament. 

Un ajuntament que no vetlla i treballa  per la transparència pot 

donar la impressió de que amaga quelcom. 

 

Des d’ERC volem informar que la Llei 19/2014 de 29 de 

desembre de transparència  i que va entrar en vigor el passat 

dia 1 de gener del 2.016, diu que les administracions locals han 

de transmetre al ciutadà la informació necessària perquè pugui 

entendre i avaluar la gestió de les administracions locals i així 

afavorir la seva participació. La finalitat d’aquesta llei és establir 

un sistema de relació permanent i constant entre ciutadans i 

administracions públiques per donar a conèixer l’activitat 

pública sota els principis de transparència i responsabilitat i que 

l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei s’estén a tots els ens locals, 

entre ells els ajuntaments. 

 

 

ERC la Canonja vam 

estar a Amposta el 

passat dia 7 de febrer 

donat suport als 

companys del Delta i 

reivindicant que 

“lo riu és vida” 

Reglament Orgànic Municipal   (ROM)  
Seguint en la línia de transparència de l’equip de govern,  

ens trobem amb un altre cas, el Reglament Orgànic Municipal,  

el ROM, que és una eina que regula el funcionament de l’ajuntament.  

 L’actual ROM és va fer fa molts anys i ens consta que s’ha demanat per part de la CUP de fer-

ne una revisió i posar-lo al dia.  I també ens consta que la resposta que els han donat és que 

l’equip de govern hi està treballant i que quan ho tinguin ho presentaran al ple per l’aprovació.   

Donat que el ROM és important pel funcionament de l’ajuntament entenem que és una eina per a 

revisar i per a  poder fer-hi les aportacions que corresponguin per part de totes les entitats del 

nostre poble i també per tots els partits polítics del nostre poble, per tant dons serveixin aquestes 

línies per a fer palesa la poca col·laboració, obertura i transparència de l’equip de govern del 

nostre ajuntament. 

http://www.esquerracampdetarragona.cat/lacanonja/     

c.e.:  canonja@esquerra.org 

 

@EsquerraCanonja                   Esquerra La Canonja 

http://www.esquerracampdetarragona.cat/lacanonja/
mailto:canonja@esquerra.org
mailto:canonja@esquerra.org
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Si ens voleu fer arribar els vostres suggeriments o els vostres comentaris, podeu 

fer-ho al nostre correu electrònic:  canonja@esquerra.org 

http://www.esquerracampdetarragona.cat/lacanonja/     

c.e.:  canonja@esquerra.org 

 

@EsquerraCanonja                   Esquerra La Canonja 

Òscar Peris pren possessió com a Delegat del Govern de la 

Generalitat al Camp de Tarragona 
 

 

El vallenc Òscar Peris ha pres aquest dimecres possessió del 

càrrec de Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya  

al Camp de Tarragona, a la sala d'actes de la Universitat  

Rovira i Virgili.  

 

A l'acte, van acompanyar a l'Òscar Peris, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras i, el fins ara 

delegat del  Govern al Camp de Tarragona  i  actualment el nou secretari de Presidència, Joaquim 

Nin.    A més,  hi va haver una gran representació institucional i un gran nombre d'alcaldes del 

territori, regidors, diputats territorials i un gran nombre d'assistència. 

 

   Tardà: ‘Sánchez ens ha deixat clar que no 

   acceptaria mai un referèndum a  Catalunya’ 
 

 

   El nostre camí és construir la República catalana, sent fidels i 

   lleials al mandat democràtic que la ciutadania ens va donar el 

   27S. Per això, a Madrid només ens aliarem amb qualsevol 

   partit d'esquerres que respecti la sobirania del poble de 

   Catalunya. 

 

El PSOE es defineix com un partit progressista i d'esquerres però, als nostres ulls, no pot dir-se 

progressista i d'esquerres si no respecta el dret a l'autodeterminació i la sobirania del poble de 

Catalunya. De fet, a la reunió d'ahir, Pedro Sánchez ni tan sols està disposat a reconèixer Catalunya 

com a nació, sent inclús més regressiu del que va ser Zapatero en el seu moment. Si el PSOE decidís 

acceptar una convocatòria de referèndum, amb una pregunta clara i binària, una data dins del 2016, i el 

compromís que es faci efectiu el resultat de les urnes, podríem obrir un debat, però això és ciència 

ficció: ells tenen la capacitat de posar un acord, damunt la taula i no ho han fet, ni ho faran. 

 

A qui ens acusa de posar traves per poder treure el PP del Govern li hem de respondre que sempre 

hem estat solidaris i partícips de les iniciatives d'esquerres que han pogut beneficiar els ciutadans 

espanyols i ho seguirem sent. Alhora reclamem la mateixa solidaritat i comprensió envers la decisió que 

els catalans han pres a les urnes legítimament i democràtica: volem una República catalana per fer 

polítiques justes i defensarem la sobirania del poble català, del Parlament de Catalunya i del Govern 

que emanen de la sobirania del poble exercida legítimament a les urnes el 27S. 
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