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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA CELEBRAT EL DIA 22
DE DESEMBRE DE 2014.
A la Canonja, essent les dinou hores trenta minuts del dia 22
de desembre de 2014, es reuneixen els senyors membres de
la Corporació, que a la vora se citen, a l'objecte de celebrar
sessió extraordinària, d'acord amb l'Ordre del Dia establert.
No assisteix a la sessió el regidor Sr. Albert Guinovart Rull. La
regidora Sra. Francisca Orellana Ruíz i el regidor Sr.
Francisco M. Roca Gutiérrez s'incorporen a la sessió del Ple a
les dinou hores quaranta minuts, moment en què el regidor
d'Hisenda exposa el punt 2.1. de l'Ordre del Dia.
1.- Aprovació de l'Acta de la sessió anterior, corresponent
al Ple ordinari celebrat en data 27 de novembre de 2014.En relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot
favorable dels membres del grup municipal del PSC (7), de
CiU (2) i del PP (1), acorda aprovar l'Acta.

2.- CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, HISENDA I COMUNICACIÓ SOCIAL.2.1.- Modificació de crèdits del pressupost municipal vigent, número 8/2014.- A la vista de la
proposta que realitza el regidor d'Hisenda en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb
el vot favorable dels membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (2) i del PP (1), adopta el
següent acord:
""Vista la proposta de l’Alcaldia, de modificació de crèdits del pressupost municipal vigents.
Vistos els informes emesos pel secretari interventor accidental, relatius al tràmit procedimental de
la modificació de crèdits, així com els relatius a l'equilibri pressupostari, 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. 8/2014 de modificació de crèdits en el vigent
pressupost, d’acord amb el següent resum:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
Aplicació
Denominació
pressupostària
333. 62204 Condicionament del Mas de l'Hort de l’Abeurador
TOTAL

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

Import
180.400,00 €
180.400,00 €

RESUM:
HABILITACIÓ DE CRÈDIT
TOTAL

180.400,00 €
180.400,00 €

FINANÇAMENT
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Aplicació
pressupostària
011. 31001
011. 91306
151. 22700
155. 61103
155. 61116
162. 22713
171. 61102
171.61100
330. 22609
336. 22707
342. 63200
494.47000
494. 21000
TOTAL

Denominació

Import
5.000,00 €
22.400,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
10.000.00 €
6.000,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
17.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
180.400,00€

Interessos bancs i caixes c/t
Amortització préstec BBVA 1203M€
Treballs conservació via pública
Condicionament espais públics
Pavimentació camí Vell de Reus
Tractament residus olis
Projecte obres riera de la Boella .
Condicionament espais verds
Aportació Castell de Masricart
Conveni col·laboració jaciments Boella
Poliesportiu piscines
Foment ocupació
Conveni riera de la Boella

RESUM:
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT

180.400,00€

Segon.- Ordenar a la secretaria intervenció que realitzi les adequacions oportunes al Programa
d'inversions i finançament que acompanya al pressupost municipal 2014.
Tercer.- Modificar la base número 9 de les bases d'execució del pressupost, incloent l'aplicació
ampliable següent:
APLICACIÓ DENOMINACIÓ
CONCEPTE
DESPESA
(...)
(...)
(...)
942. 46201 Transferències Ajuntament Tarragona. 11600
Acords econòmics

DENOMINACIÓ
(...)
Impost sobre increment del
valor dels terrenys de
naturalesa urbana.

Quart.- Exposar al públic el present expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d'edictes al tauler d’anuncis i al Butlletí oficial de la província.
Cinquè.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es modificaran els crèdits de
les aplicacions pressupostàries que s’han indicat.""
C/ Raval, 11
43110 LA CANONJA (Tarragona)
Tel. 977 543 489 · Fax 977 540 766
ajuntament@lacanonja.cat

2.2.- Subvenció per les obres d'adequació d'un centre d'interpretació arqueològica al Mas
de l'Hort de l'Abeurador.- Exposada per part del regidor de Cultura, la seva proposta en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del
PSC (9), de CiU (2) i del PP (1), acorda el següent:
""Vista l’ordre FOM/1932/2014, de 30 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de
la concessió d’ajudes per actuacions de conservació o enriquiment del Patrimoni Històric
Espanyol, amb càrrec als recursos procedents de les obres públiques finançades pel Ministeri de
Foment i per les Entitats del sector públic dependents o vinculades.
Atès que són objecte de les subvencions les actuacions o projectes que es facin sobre béns
declarats d’interès cultural, o pels quals s’hagi iniciat el corresponent expedient per a la seva
declaració, o gaudir de protecció equivalent segons la normativa d’aplicació, o estar inclosos dins
d’un conjunt històric i estar especialment catalogats pel planejament municipal.
Atès que segons informa l’arquitecte municipal, les obres contingudes al projecte bàsic per a
l’adequació d’un centre d’interpretació arqueològica del jaciment del barranc de la Boella, el qual
consta a l’expedient en tràmit, compleix les condicions abans esmentades i la resta de les
contingudes a les bases reguladores.
Atès que segons figura als articles 5 i 12 de les bases reguladores, l’aportació del Ministeri de
Foment serà de, com a màxim, el 75% del pressupost total, en el cas que es tracti d’una entitat
local. Així mateix, s’estableix que, en cas d’acumulació d’altres ajudes que, unides a les que
regulen les bases, excedeixin del 90% del cost, donarà lloc a la revocació total o parcial de l’ajuda
atorgada.
Atès que una part de les obres projectades estan finançades per l’Ajuntament de Tarragona
(100.000 €), per la Diputació de Tarragona (269.600 €) i pel propi Ajuntament de la Canonja
(180.400 €), i, en tant que el pressupost del projecte bàsic és d'1.200.000 € (IVA inclòs), es pretén
sol·licitar una subvenció d’acord amb l’ordre FOM/1932/2014, per import de 650.000 €.
En base a tot l’exposat, el Ple acorda el següent:
Primer.- Sol·licitar subvenció per les obres contingudes al projecte bàsic per a l’adequació d’un
centre d’interpretació arqueològica del jaciment del barranc de la Boella, per import de 650.000 €,
d’acord amb l’ordre FOM/1932/2014.
Segon.- Facultar a l’alcaldia per signar tota la documentació adient al tràmit.""
3.- MEDI AMBIENT, NETEJA PÚBLICA.3.1.- Addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del
Tarragonès, regulador de la gestió i finançament de diferents serveis mediambientals.Exposada per part de la regidora de Medi Ambient i Neteja Pública, la seva proposta en relació a
aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels membres del grup municipal del
PSC (9), de CiU (2) i del PP (1), acorda el següent:
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""D’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal, el Consell Comarcal podrà exercir les
competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la comarca de forma
voluntària i per via de conveni.
L’Ajuntament ha delegat al Consell Comarcal del Tarragonès la gestió de diferents serveis de
caràcter mediambiental, mitjançant la subscripció dels oportuns convenis, específicament el servei
de neteja viària i el de gestió de la deixalleria municipal.
Vist el document d’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja i el
Consell Comarcal del Tarragonès, regulador de la gestió i finançament del diferents serveis
mediambientals, el qual figura a l’expedient en tràmit.
Atès que l’addenda té per objecte regular i coordinar el sistema de gestió i de finançament dels
serveis mediambientals del conveni inicial, en el període de pròrroga del contracte amb l’empresa
concessionària del servei mitjançant la modificació de les clàusules 2 i 4 del conveni i en els
termes que s’indiquen a continuació:
“1.- Modificació de la clàusula 2 del conveni.La pròrroga del conveni queda modificada en els termes que s’indiquen a continuació.
La primera pròrroga, i només pel que fa a la continuïtat de l’empresa contractista actual, queda
dividida en dos períodes amb el següent condicionament o termes:
- Un primer any de plena aplicació, fins a l’1 de gener 2016 en el que l’actual contractista
continuarà prestant el servei.
- Un segon any, per un any natural més, és a dir, fins l’1 de gener 2017, que només s’aplicarà pel
que fa a l’empresa contractista actual, si els 2/3 dels alcaldes de tots els municipis que han signat
la pròrroga manifesten en reunió convocada a l’efecte, entre l’1 i el 30 de novembre 2015 la seva
conformitat en aquesta renovació de l’empresa contractista pel segon any.
Amb l’assumpció d’aquesta addenda s’accepta expressament el resultat de la votació esmentada.
La indicada continuïtat de l’empresa actual s’entén establerta sense menyscapte de l’aplicació, en
el seu cas, de la causa legal o contractual de finalització anticipada.
La resta de contingut del conveni de delegació queda en els seus actuals termes sense tenir cap
més modificació.
Així mateix, en aquesta addenda s’assumeix que en el supòsit de rescissió unilateral anticipada de
la durada de la pròrroga, l’Ajuntament haurà de fer-se càrrec de la indemnització i/o compensació
que en el seu cas el Consell Comarcal hagi de satisfer a l’empresa adjudicatària del servei. Així
mateix, si aquesta denúncia afectés als preus dels serveis de la resta de municipis, la diferència
entre el preu adjudicat i el nou el deurà assumir el municipi denunciant, fins la finalització de la
vigència del present annex. I per últim, dels danys i perjudicis que, en el seu cas, es causin al
Consell incloent la pèrdua dels imports de costos de gestió.
2.- Modificació de la clàusula 4 del conveni.-
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S’addiciona a l’ actual clàusula 4 el redactat que s’estableix a continuació i que és degut a l’article
7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tal de garantir el finançament d’aquest servei i el pagament de les certificacions i obligacions
de pagament corresponents dels serveis dins dels terminis legalment establerts, s’estableixen les
bases i el procediment a emprar, que serà el següent:
a) S’estableix la responsabilitat solidària i la de deutor solidari davant del contractista o
prestador del servei delegat, respecte a la seva certificació de serveis, incloent el
tractament de residus, en el pagament dels seus serveis delegats, i de les corresponents
certificacions o nota de càrrec, de l’administració delegant, és a dir, el municipi i
l’administració delegada, és a dir el Consell Comarcal del Tarragonès. Aquesta solidaritat
davant del prestador de serveis inclou la quantia principal del servei i, en el seu cas, les
quanties accessòries, com pot ser, a tall d’exemple, els possibles interessos de demora o
els incrementats per morositat.
b) Per fer efectiu l’adequat finançament del servei, es girarà una liquidació mensual a cada
ajuntament de la part proporcional dels seus serveis ambientals, aquesta liquidació tindrà
caràcter de certificació de serveis realitzats. L’ajuntament ingressarà una bestreta mensual
de la mitjana de l’import certificat de l’any anterior mitjançant un càrrec mensual que es
notificarà una vegada a principi d’any mitjançant EACAT a cada municipi. Entre el dia 1 i 5
de cada mes l’ajuntament haurà de realitzar el corresponent ingrés al Consell Comarcal
mitjançant transferència bancària al compte de Catalunya Caixa, ES52 2013 3056 0902
1009 9391, o acceptar un càrrec directe al compte corrent de l’Ajuntament que ens indiqui.
Al finalitzar l’exercici o a principis de l’altre es farà una liquidació respecte al diferencial dels
serveis facturats mensualment i els ingressos mensuals ingressats a compte.
En cas d’impagament de les liquidacions girades, a partir de 3 mesos alterns o
consecutius, el Consell Comarcal podrà exigir i reclamar directament a l’ajuntament el
pagament mitjançant els procediments previstos a l’apartat c), per rescabalar-se del deute.
c) El responsable únic davant del Consell del principal i d’altres possibles despeses
accessòries conseqüència de la delegació del servei serà sempre l’ajuntament atenent el
caràcter delegat i no titular del servei, del Consell. Aquesta responsabilitat de l’Ajuntament
també es dóna en el supòsit que el Consell resultés obligat, per qualsevol forma o mitjà, a
fer un pagament no assumit per l’ajuntament, tot i el seu caràcter de responsable solidari.
Amb la finalitat de rescabalar-se el Consell dels imports que hagi de suportar davant del
contractista o de tercer com a conseqüència de la prestació del servei delegat incloent el
tractament de residus, tant en concepte de principal o quanties accessòries (incloent els
interessos per morositat), encara els hagi suportat per compensació, el Consell podrà
utilitzar entre d’altres procediments de rescabalament el previst a l’article 29.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, en tant que
el municipi delegat reconeix el seu deure de pagament i per tant el dret del Consell a
reclamar-lo.
d) Existirà, en tot cas, la responsabilitat directa i la condició de deutor solidari de l’ajuntament
en tots els imports que corresponguin a certificacions dels seus serveis adjudicats a la
corresponent empresa derivats de la corresponent delegació d’aquest conveni, incloent el
tractament de residus, i les despeses accessòries, i també els interessos moratoris, al seu
cas.
En base a tot l’exposat, el Ple acorda el següent:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja i el
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Consell Comarcal del Tarragonès, regulador de la gestió i finançament dels diferents serveis
mediambientals, el qual figura a l’expedient en tràmit, en la part que afecta als serveis que han
estat delegats per l’Ajuntament.
Segon.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Tarragonès, als efectes
corresponents.""
4.- GOVERNACIÓ.4.1.- Modificació de la redacció dels articles 14 i 15 dels convenis laboral i de condicions de
treball dels funcionaris municipals, respectivament.- A la vista de la proposta que realitza el
regidor de Governació en relació a aquest punt de l'Ordre del Dia, el Ple, amb el vot favorable dels
membres del grup municipal del PSC (9), de CiU (2) i del PP (1), adopta el següent acord:
""Vista la sol·licitud dels representants dels treballadors i de la Corporació, per la qual se sol·licita
la concreció i modificació dels articles 14 del conveni laboral i 15 de l’acord de les condicions de
treball dels funcionaris de l’Ajuntament, en el següent sentit:
Allà on diu: “Els funcionaris de carrera i els contractats laborals fixes podran optar per adherir-se a
un pla de pensions, amb les aportacions individuals que lliurement assumeixin. La gestió del pla de
pensions anirà a càrrec de la corresponent comissió de control”.
Es proposa modificar-los amb la següent redacció: “Tots els treballadors fixes de l'Ajuntament i
aquells que acreditin més d'un any de servei continuat poden accedir a un pla de pensions, amb les
aportacions individuals que lliurement assumeixin. La gestió del pla de pensions anirà a càrrec de la
corresponent comissió de control”.
Per part de la regidoria de governació s'informa favorablement la proposta i se sotmet a la
consideració del Ple de la Corporació.
En base a tot l’exposat, el Ple acorda el següent:
Aprovar la modificació dels articles 14 del conveni laboral i 15 de l’acord de les condicions de
treball dels funcionaris de l’Ajuntament, en la forma especificada a la part expositiva del present
acord.""
I, no havent-hi més assumptes a tractar, essent les dinou hores, cinquanta minuts, d'ordre del Sr.
alcalde, s'alça la sessió, de la qual cosa jo, secretari actal. en dono fe.
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