ACTA PLENARI DE NATURALESSA ORDINARIA DE DILLUNS 4 DE
JULIOLDE2016.

HORA: 20,00 MORES a 20,20HORES.
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.
Hi 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 Gatel!, regidor de CIU.
Actúa com a Secretária-lnterventora en régim d'acumulació, Marta Cajide Barbeito.

PART RESOLUTIVA:
PRIMER.- PROPOSTA D)APROVAC1Ó ACTES PLENARIS: 22 D'ABRIL I 27 DE
MAIG.

3'APROVEN PER UNANIM1TAT DELS MEMBRES PRESENTS.
SEGON.-PROPPSTA DIAPROVACIÓ DE MODIFICACIONS PRESSUPOSTÁRIES
j/2016 -CRÉDIT EXTRAORD1NARI.
Ates que per algunes despeses es preveu insuficient el crédít del pressupost del 2016 i
vist que es necessarí realitzar despeses que no poden demorar-se fins el proper
exercici, es proposa incrementar el crédit disponible a través de la modificado de
crédit número 1/2016 per crédit extraordinari.
Considerant que correspondrá al Pie de la Corporadó 1'aprovació deis suplements de
crédit i crédits extraordinaris, així com les transferéncies de crédit entre diferents árees
de despesa excepte quan les baixes i les altes afectin a crédits de personal.
Considerant que els crédits extraordinaris aprovats peí Pie han de seguir els mateixos
trámits sobre informació, reclamacions i publicitat que la legislado vigent exigeix per a
1'aprovació del Pressupost.

Vista la normativa jurídica que está recollida fonamentalment a 1'article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text retos de la Llei
reguladora de les hisendes locáis i ais articles 34 a 38 del RD 500/1990.
S'eleva al Pie de la Corporació la següent

PROPOSTA D'ACORD

PRIMER.- Uaprovació inicial de 1'expedient 1/2016 de mocfifícació de crédits- Crédit
extraordinari:

CRÉDIT EXTRAORD1NAR]

Partida Press u postaría

Import

Font de
Finangament

920.130.01.-Despeses personal-

23.042,00 Euros

Romanentde
tresoreria

indemnització
912.230.00.- Indemnitzacions membres de

2.400,00 Euros

govern.

SEGON.- Sotmetre 1'acord que s'adopt¡ a informació pública per termini de 15 dies
hábils, mitjan^ant anuncis en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el Tauler d'Edictes
de 1'Ajuntament perqué els interessats puguin formular reclamacions.
TERCER.- l_'expedient s'entendrá definitivament aprovat si durant el termini
d'exposició pública no es presenten reclamacions; a aquests efectes, per 1'Alcaldia es
dictará Resolució elevant 1'acord d'aprovació inicia! a definitiu i ordenant la publicació
en el Butlletí Oficial de la Provincia.

SWROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.
TERCER.-PROPOSTA D'APROVACIÓ DE MODIF1CACIONS PRESSUPOSTÁRIES
2/2016-SUPLEMENT DE CRÉDIT.
Ates que per algunes despeses es preveu insuficient el crédit del pressupost del 2016 i
vist que es necessari reaiitzar despeses que no poden demorar-se fins el proper
exercici, es proposa incrementar el crédit disponible a través de la modificació de
crédit número 2/2016 per suplement de crédit i transferencia de crédit
Aquest increment es degut a que es per executar les obres d'acondicionament
corresponents a la part baixa de la Casa Consistorial.
Considerant que corespondrá al Pie de la Corporació Faprovació deis suplements de
crédit i crédits extraordinaris, així com les transferéncies de crédit entre diferents árees
de despesa excepte quan les baixes ¡ les altes afectin a crédits de personal.
Considerant que els suplements de crédit, aprovats peí Pie han de seguir els mateixos
trámits sobre informació, reclamacions i publicitat que la legislació vigent exigeix per a
1'aprovació del Pressupost.

Vista la normativa jurídica que está recollida fonamentaiment a l'articie^L77-4^1 Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de maro, peí qual s'aprova el Text/réfós de 1^ Llei
reguladora de les hisendes locáis i ais articles 34 a 38 del RD 500/1^90.

S'eleva al Pie de la Corporació la següent

PROPOSTA D'ACORD
PRIMER.- L'aprovació inicia] de 1'expedient 2/2016 de modificado de crécfitsSuplement de crédit, que es concreta en els següents extrems:

SUPLEMENT DE CRÉDIT

Partida Pressupostária

Import modificació

Font de
Fínan^ament

5.000,00 Euros

Romanent de

920.609.01

ACONDIC10NAMENT PART BAIXA DE
LAJUNTAMENT
1MPORT INICIAL 15.000,00 Euros.

tres oren a

SEGON.- Sotmetre 1'acord que s'adopt¡ a informado pública per termini de 15 dies
hábils, mitjan^ant anuncis en el Butlletí Oficial de la Provincia i en el Tauler d'EdÍctes
de 1'AJuntament perqué els interessats puguin formular reclamacions.
TERCER.- l_'expedient s'entendrá definitivament aprovat si durant el tennini
d'expos¡ció pública no es presenten reclamacions; a aquests efectes, per 1'Alcaldia es
dictará Resolució elevaní 1'acord d'aprovació inicial a definitiu i ordenant la publícació
en el Butlletí Oficial de la Provincia.

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.
QUAFTT-PROPOSTA D;APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE SECRETARIA
JUTJAT DE PAU.
Vist Farticle 50.3 de la Lleí de demarcació i planta judicial, els ajuntaments de
municipis de menys de 7.000 habitants, hauran de nomenar a la persona que creguin
idónia com a secretan del Jutjat de pau del seu municipi.
Segons el que estabieix 1'Ordre de 28 de maig de 1991, peí qual es regula el
procediment d'aprovació deis nomenaments de secretaris de Jutjats de pau de
municipis de menys de 7.000 habitants, el nomenament del secretan de jutjat de pau
es realitzará per acord del Pie de la corporació municipal, d'acord amb 1'article 114 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya, Decret Legislatiu
2/2003, de 28 cTabril, peí qual s'aprova el Text Refós.
Vist que la que que estava fent funcions de Secretaria, la Sra. ISABEL X1FRE DURAN,
ja no trebalia en aquest Ajuntament, es fa necessari nomenar a persona] de la

Corporació [Vlunicípal, amb la fínalitat de realizar aquestes funcions.
Vist 1'anterior, ES PROPOSA AL PLE:
PRIMER.- Proposar al Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya el
nomenament de la Sra. ESTELA LEAL CÁNOVAS (Acfministr^tívá d'acfu,est
Ajuntament), com a Secretaria del Jutjat de Pau de 1'Ajuntament dels/Qaridells.

SEGON.- Comunicar 1'adopció del presen! acord a! Departament de Justicia de la
Generalitat de Catalunya.

S'APROVA PER UNANIIV11TAT DELS MEMBRES PRESENTS.

CINQUÉ.- PROPOSTA D' APROVACIÓ D'ELECCIÓ JUTGE_DE PAU.
Que en sessió ordinaria del Pie de data 22 cfabril de 2016, amb I' assisténcia de tots
eis membres de la Corporació, entre altres es va adoptar ¡nici de 1'expedient dlelecció
Jutge de Pau, amb els següents termes:
PRIMER. A cada municipi on no hi hagi jutjat de Primera Instancia i Instrucció, i amb
jurisdícció en el terme corresponent, h¡ haurá un Jutjat de Pau.
De conformitat amb el que disposa ['article 298.2 de la Llei orgánica del poder Judicial,
els jutges de pau exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertányer a la carrera
judicial, amb subjecció al régím que estableix aquesta Llei, sense carácter de
professionalitat í amb inamobilitat temporal, formant part durant el seu mandat del
poder Judicial.
SEGON. La legisiació aplicable es la següent
- Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgánica 6/1985, d'1 de julio!, del Poder
Judicial.
- Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de!
Régim Local.
- La Llei Orgánica 3/2007, de 22 de mar?, per a la ¡gualtat efectiva de dones ¡ homes.
- Reglament 3/1995, de 7 de juny, deis jutges de pau, aprovat per PAcorcf de 7 de juny
de 1995.
SEGON. Els jutges de pau i els seus substituís serán nomenats per a un període de
quatre anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justicia corresponent.
Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com substituts, els que fot ¡ no ser
llicenciats en Dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei Orgánica 6/1985, d'1 de
juliol del Poder Judicial, per a Fingrés en la carrera judicial, excepte impediment físic o
psíquic per al carree, i no estíguin sotmesos a cap de les causes d'¡ncapacitat o
d'¡ncompat¡bi[¡tat previstes per a 1'exercici de les funcions judicials, llevat de 1'exercici
d'activitats professionals o mercantils (article 102 de la Llei Orgánica 6/1985 i article 13
del Reglament 3/1995, de 7 dejuny, deis Jutges de Pau).
En e! termini de presentado de sol-licituds es va presentar soHicitud tres sol-licituds:
1.- Ma Isabe! Souto Cayón, sol-licitud R.E. 170, presentada el 26 de maig de 2016^

2.- José María Padrell García, sol-licitud R.E. 171, presentada el 26 de m^ffc) de 2016.
3.- Raúl Carné Sabarich, sol-licitud R.E. 185, presentada el 6 dejuny ^e

De conformitat amb els articles 22.2 p) de la Lleí 7/1985, de 2 d' abril, de Bases del
Régim Local, aixf com amb I' article 6 del Regfament 3/1995, de 7 de juny, ES
PROPOSA al Pie de la Corporació, Fadopció deis següents ACORDS:
PRIMER. Nomenar a Sr. JOSÉ MARÍA PADRELL GARCÍA, amb DNI núm.

39727720G, com a Jutge de Pau titular i a I Sr. RAÜL CARNÉ SABARICH amb DNI
núm. 39732115Y, com a Jutge de Pau substitut.
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instancia i Instrucció de!
Partit Judicial (o, si hi hagués varis, al Degá), que ho elevará a la Sala de Govem
(article 101.3 de la Llei Orgánica 6/1985, de 1 de julio!, del Poder Judicial i article 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de Juny, deis Jutges de Pau).

S'APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.
SISÉ.- PROPOSTA DE PRESSA DE RAO DE DECLARACIÓ DE BENS
PATRIMONIALS DELS REGIDORS, D'ACORD AMB L'ESTABLERT A LA LLEI
19/2014. DEL 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARENCIA. ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PUBLICA I BON GOVERN.
Es pren rao de la declarado de bens patrimonials deis regidors, d'acord amb 1'establert
a la Llei 19/2014, del 29 de desembre.

SETÉ." PROPOSTA DE PRESSA DE RAO DE LA RELACIÓ DE BENS IMIVIOBLES
D^AQUES-LAJUNTAIVLENT DELS GAR1DELLS, D'ACORD AMB UESTABLERT A
LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE DESEMBRE. DE TRANSPARENCIA. ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PUBLICA I BON GOVERN.
Peí que fa a la relació de bens ¡mmobles, a incloure son els següents:
-Edificí de la Casa Consistorial.
"Edifici Local Sociacultural.

-Edifíci Consultori Medie.
-DipósitcTaigua.

INTRODUCCIÓ PUNT ORDRE DEL DÍA—CARÁCTER URGENT.
S'APROVA PER UNAN1MITAT LA URGENCIA.

VUÍTÉ.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FESTES LOCALS PER
UANUALITAT2017.
Dies proposats: 19 de gener 2017 i 25 dejuliol 2017.

S'APROVA PER UNANIMITAT.
PART DE CONTROL:

—PRECSI PREGUNTES.
No h¡ ha preguntes.
S'aixeca la sessió, essent les 20,20 hores.

