ACTA PLENARI DE NATURALESSA EXTRAORDINARIA DE DILLUNS, 12
DEDESEMBREDE2016.
HORA: 20,15 HORES a 21,30 HORES.
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
H¡ assisteixen:
-Marc Bigordá Prió, alcalde del TSG-AM.
-Francesc Dols Nassarre, regidor de TSG-AM.
-Roger Dueso Cañáis, regidor de TSG-AM.
-Jordi Gallego Paz, regidor de TSG-AM.

-Jesús Duch Gatell, regidor de C!U.
Actúa com a Secretária-lnterventora en régim d)acumulació, Marta Cajide Barbeito.

PRIMER.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PRESSUPOST 201Z I
DOCUMENTACIO ANNEXA: BASES _ D'EXECUCIÓ. ANNEX
D'INVERSSIONS I PLANTILLA DE PERSONAL,
Ates la proposta de pressupost per 1'exercici 2017 i la documentació que acompanya.
Considerant que el Pie de ¡a Corporadó en viríut de Farticle 22 de la LIei 7/1985, de 2
cTabril, es el órgan competent per aprovar aquest expedient.
De confonnitat amb e! que s)exposa, PROPOSO al Pie de la Corporació 1'adopció deis

següents ACORDS:
PRIMER: Aprovar inicialment el pressupost general d'aquest Ajuntament i les Bases
cTExecució que, resumit per capítols es el següent:

RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPITOLS ANY 2017
INGRESSOS
CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

IMPORT(€uros)

1

IMPOSTOS D1RECTES

106.000,00

2
3

1MPOSTOS IND1RECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÉNCIES CORRENTS

54.302,00
198.616,91

4

5
7
8
9

INGRESSOS PATRIIV10NIALS

TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL
ACTIUSFINANCERS
PASSIUSF1NANCERS
I TOTAL INGRESSOS

2.000,00

901,00
47.204,00
0,00
0,00
409.023,91

DESPESES
CAPÍTOL
1
2
3
4
6
7
9

DESCRIPCIÓ
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BÉNS CORRENTS 1 SERVÉIS

DESPESES FINANCERES
TRANSFERÉNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL

IMPORT(€uros)
46.401,00

173.453,00
600,00
50.500,00
77.000,00

PASSIUSFINANCERS

ITOTALDESPESES

347.954,00

SEGON: Aprovar la plantilla de personal per a 1'exercici pressupostari de 2017,
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories de les places en qué slntegren els funcionaris i el personal laboral de
FAjuntament, amb la seva denominado, el nombre de places que la constitueixen i el
grup a qué pertanyen, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés o la
qualíficació o categoría professional determinada, tal com es detalla en Fannex
cTaquest acord.

TERCER: SOTMETRE a informado pública aquest expedient, d'acord amb el que
disposa 1'article 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locáis, per tal que les persones legítimament
interessades puguin presentar reclamacions amb subjecció ais trámits següents:
a) Temnini cfexposició i admissió de reclamacions: quinze dies hábils a
partir del següent de la data de la publicació cTaquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentado: Registre General.
c) Organ davant el qual es reclama: Pie de IIA]untament.
En el supósit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerará
definitivament aprovat, i es publicará el resum del pressupost i la plantilla en el BOPT i
i s'haurá de trametre copia a 1'Administració de FEstat i al departament de govemació
de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENC10NS: Per part de 1'Alcalde-President es procedeix a explicar el
pressupost de despeses e ingressos per 1'anualitat 2017.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTAC10, S'APROVA PER UNANIM1TAT
DELS MEMBRES PRESENTS (CINC MEMBRES).

SEGON.- PROPOSTA D'APROVAC[Ó D'ORDENANCA PREUS PÜBL1CS
D'ACTIVITATS.

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- De conformitat amb la Provisió d'Alca[dia de data 17 de novembre de 2016,
es considera la necessitat cTestablir i ordenar determináis preus públics perfinan^ar la

realització de determinades activitats de sol-licitud voluntaria per part deis administrats,
en concret aquestes activitats son: ioga, zumba, clases de anglés, cuina, etc..

La proposta de preus públics contemplada a l;Annex de 1'Ordenan^a es la següent:

ACT1VITAT TALLER DE CUINA:
Preu públíc: 12,00 Euros/mes.
Dues hores a la setmanaA/uit hores mensual.

IOGA:
Preu públic: 5,00 Euros/mes.
Una hora a la setmana/Quatre hores mensual.

ANGLÉS:
Preu púbiic: 5,00 Euros/mes per una hora a la setmana.

Preu públic:10,00 Euros/mes perdues hores a la setmana.

ZUMBA:
Preu públic: 5,00 Euros/mes per una hora a la setmana.

Preu públic: 10,00 Euros/mes perdues hores a la setmana.
SEGON. Amb data 21 de novembre de 2016, i de conformitat amb la Provisió
cfAlcaldia de data 17 de novembre de 2016, s'ha elaborat peí Técnic Municipal,
memoria económico fínancera; s'ha informat per part de la Secretária-lnterventora i
s'ha redactat la corresponent Ordenanza.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislado aplicable a 1'assumpte es la següent:
— Els articles 41 al 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locáis, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg.
— Els articles 24 al 27 de ia Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
— Els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Régím Local.

Atenent ais antecedents de fet i fonaments de dret, ES PROPOSA al Pie de la
Corporació, 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar ¡nicialment 1'establiment de preus públics i les Ordenances
reguladores deis mateixos, segons consten en 1'expedient.

SEGON. Donar a 1'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjan^ant exposició
del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en e/ ButHetf Oficial de la
Provincia, per un termini de trenta dies hábils.
Durant aquest temnini podrá ser examinat per qualsevol interessat en les
dependéncies municipals perqué es formulin les al-legacions que s'estimin pertinents.
TERCER. Considerar definitivament adoptat 1'Acord, en e! cas que no es presentessin
reclamacions a 1'expedient, en el termini anteriorment incficat

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTAC1Ó, S'APROVA PER UNANIMITAT
DELS MEMBRES PRESENTS (CINC MEMBRES).

TERCER.- PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVEN] ENTRE L'AJUNTAMENT
DELS GARIDELLS I REPSOL.
Es dona trasllat del contingut del Conveni entre 1'AJuntament deis Garidells i Repsol:
"£/s Garidells, 28 de novembre de dos mil setze.

REUNITS
D'una parí, el Sr. MARC BIGORDA PRIO, Alcalde President de !!Excm. Ajuntament
deis Garídeils.
/ d'altra, el Sr. JOSEP BERTRÁN GIMFERRER, en nom ¡ representado de les
companyies mercantíis Repso! Petróleo, S.A. y Repsol Química, S.A. (en endavant,

Repsol).
Ambdues parts teñen ¡ es reconeixen, amb la personalitat en que respectivament
intervenen, capadtat suficient per a ¡a formaHtzació del present document, i a 1'efecte

MANIFESTEN
Que Repsol des de fa anys manté convenís amb diferents ajuntaments deis seu
entom, a f¡ ¡ efecte de col-laborar en 1'organÍtzació de diferents activitats culturáis i
cíviques ¡, en definitiva, ser parí de la col-lectivftat del municipi.
Que 1'Ajuntament deis Garídells es una entitat que, atenent a ¡'estable/^ -te Ue¡
49/2002, de regfm fiscal de ¡es entítats sense fínaiitst lucrativa i deis ¡nc^ótius físcá{s al
\

mecenatge, pot rebre donatíus, i celebrar convenís de col-laboració ais quals els pot
ser d'apl¡cació 1'establert ais artícles 25 a 27 de 1'esmentat text.
Que 1'article 25 de la Llef 49/2002 preveu ¡a fórmula de convenís de cot-laboració per a
activitats d'¡nterés genera! que poden ser concertáis per entitats com les anteríorment
esm enfades.
/ que en ménts del que s!exposa,

ACORDEN
PRIMER.- Repso! col-faborará en les activitats culturáis que organitzi o promogui
1'Ajuntament deis Garidells durant 1'any 2016, amb una aportado económica SIS MIL
EUROS ( 6.000,00 €).
SEGON.- L'Ajuntament defs Garídells es compromet a ¡ncloure el logo de Repsof en
tota ¡a publicitat de carácter genera! de fes dtades activitats, i en particular en aquelles
que peí seu carácter o tradició a! munfdpi es consídenn dlespec¡al importancia.
El logotíp de Repsol podrá ser utilitzat durant ei temps ¡ únicament per Íes activitats
d'aquest convem. L 'Ajuntament de!s GarídeHs es compromet a no utiiitzar-lo de forma
abusiva o per a fínalitats alienes a 1'objecte d'aquest conveni ¡ s'obl¡ga a compiir en tot
moment /es cHrectnus i normes fixades per Repso! per la seva utHització. E¡ que
s'estab{e¡x en aquest convenf no suposa, en cap cas, ¡a cessió de drets de propietat

¡ntet-Íectual o industrial sobre 1'esmentat ¡ogotip de Repsol.
TERCER.- L' aportado económica compromesa perRepsol es fará efectiva mifjanQant
transferencia bancáría a! compte bancarí que ¡ndiqui 1'Ajuntament, dins deis quinze
dies següents a ¡a signatura formal d'aquest document.
L'Ajuntament de!s GarídeHs es compromet a enviar a Repsol certifícació de les
aportacions realitzades que siguin necessáries per poder gaudir deis benefids que la
normativa vígent reconeix per aquest tipus de conveni.
CUART.- La vigencia d'aquest Conven! será exclusivament per l'any 2016.

CiNQUE.- El present conveni té naturalesa administrativa ¡, en conseqüéncía totes les
qüestions Htigioses que se'n derivin es sotmetran al coneixement del Tribunal
contenciosos admmistratfus ambjurisdícció a! munidpí. "
Consideraní els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Régim
Jurídic del Sector Públic, ES PROPOSA al Pie de la Corporació 1'adopció deis
següentsACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col-laboració entre 1'Ajuntament deis Garideils i la
companya REPSOL, el qual objecte es la promoció de les activitats culturáis per part
del Repsol amb 1'aportació de la quantitat de 6.000,00 Euros, quantitat que^s-Tgfíe^tirá
al pressupost cTingressos de 1'anualitat 2016.

SEGON.- Aquest conveni, tal com s'indica al seu text, té una vigencia d;una anualitat:

2016.
TERCER.-Donar trasUat d'aquest acord a ia companya REPSOL.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNAN1MITAT
DELS MEMBRES PRESENTS (CINC MEMBRES).

QUART.- SOL-LICITUD ASSISTÉNCIA DIPUTACIO^ERVEI AIGUA.
Es tracta de aprovar 1'assisténcía a la Diputació del SINAC, una vegada s'hagi elaborat
per part de la Diputado de Tarragona el Pía d'Autocontrol i Gestíó de la nostra xarxa
cfabastament d'aigua.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIO, S'APROVA PER UNAN1MITAT

DELS MEMBRES PRESENTS (CINC MEMBRES).

Es dona perfínalitzada la sessió essent les 21,30 hores.

