
ACTA PLENARI DE NATURALESSA ORDINARIA DE 22 D'ABRIL DE 2016.

HORA: 20,00 HORES a 20,50HORES.

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

H¡ assisteíxen:

-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 CIU.

Actúa com a Secretária-lnterventora en régim d'acumulació, Marta Cajide Barbeito.

PART RESOLUTIVA:

PRIMER.-PROPOSTA D'APROVACIÓ CARÁCTER ORDINARI DE LA
SESS1Ó.

S'aprova per unanimitat deis membres presents.

SEGON.^ PROPOSTA D'APROVACIÓ D;ACTES.

S'aprova per unanimitat deis membres presents.

TERCER.-PROPOSTA D'ACORD D)APROVACIÓ DEL INICI D'EXPEDIENT
ELECCIÓ JUTGE DE PAU I SUBSTITUTS.

PRIMER. A cada municipi on no hi hagi jutjat de Primera Instancia i Instrucció, i amb

jurisdicció en el terme corresponent, hi haurá un Jutjat de Pau.

De confomnitat amb el que disposa 1'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 régim que estableix aquesta Llei, sense carácter de

professionalitat i amb inamobilitat temporal, fonnant part durant el seu mandat del

poder judicial.

SEGON. La legislació aplicable es la següent:

- Els articles 99 a 103 i article 395 de la Llei Orgánica 6/1985, d'1 de juliot, del poder

judicial.



- Els articles 22.2 p) i 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 cfabril, Reguladora de les Bases del

Régim Local.

- La Llei Orgánica 3/2007, de 22 de man?, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

- Reglament 3/1995, de 7 de juny, deis jutges de pau, aprovat per 1'Acord de 7 de juny

de 1995

TERCER. 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 tot i no ser

llicenciats en Dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei Orgánica 6/1985, d'1 de

julio) del Poder Judicial, per a I' ¡ngrés en la carrera judicial, excepte impediment físic o

psíquic per al carree, i no estiguin sotmesos a cap de les causes cTincapacitat o
d'incompat¡bilitat previstes per a 1'exercici de les funcions judicials, ilevat de 1'exercici

cfactivitats professionals o mercantils (article 102 de la Lle¡ Orgánica 6/1985 i article 13

del Reglament 3/1995, de 7 dejuny, deis Jutges de Pau).

Atenent ais antecedents de fet ¡ fonaments de dret, ES PROPOSA al Pie de la

Corporació a 1'adopcíó deis següents ACORDS:

PRIMER.- Iniciar 1'expedient per 1'elecció del Jutjat de Pau d'aquest municipi deis

Garidells.

EGON.- Procedir obrir el període de convocatoria; aquest acord es publicará al Tauler

cfEdictes de FAjuntament i ais Butlletins corresponents.

TERCER.- Una vegada finalitzi el termini de presentació de candidats, es traslladará al

plenari la proposta cTacord per la seva elecció.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTAC1Ó, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS.

4.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRO
MUNICIPAL.

ANTECEDENTS.

Pels servéis municipals s'han confeccionat els resums númenes de la revisió del Padró

municipal cThabitant referida a I'1 de gener de 2016, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant 1'exercici 2016.

Per confeccionar aquests resums númenes s'han tingut en compte les variacions

produfdes en el Padró cThabitants i rebudes de I' Institut Nacional d'Estadística en els

fitxers d'intercanv¡ mensual, així com els resultáis de la coordinado comunicada per

aquest ens en els diferents fitxers mensuals.

FONAMENTS DE DRET

l.-Articles 81 i 82 del Reial Decret 1690/1986, d'11 dejuliol, que aprova el R¿

de població i demarcació territorial de les entitats locáis.



2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la

Presidencia, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de I' Instituí Nacional

cTEstadística i de la Direcció General per a 1'Administració Local, de 25 d'octubre de

2005.

Atenent ais antecedents de fet i fonaments de dret, ES PROPOSA al Pie de la

Corporació, 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el resum numéric general corresponent a la rectificado del Padró

municipal d'habitants d'aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2016, i que
conté la xifra tota! cThabitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme

durant 1'exercici 2015. El resum que s'aprova es el següent:

HOMES DONES POBLACIÓ

95 99 194

Percentatge Homes dones

48,97 51,03

SEGON.- Comunicar a 1'INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta

d'aquesta rectificado, juntament amb el fitxer que conté tots els registres deis

habitante empadronáis en aquest municipi a la data esmentada, ais efectes del que
disposa la Resolució de 25 d'octubre de 2005 cTinstruccions técniques sobre la revisió

anual del padró municipal i sobre el procediment d'obtenció de la proposta de xifres

oficiáis de poblado.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS.

5.-PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL REGHVLDE DED!CAC!0_1
RETRIBUCIONS DE CÁRRECS ELECTES.

1.ANTECEDENTS:

PRIMER. El passat 24 de maig de 2015 van teñir lloc les eleccions locáis. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el día 1 3 de juny.

SEGON. Es considera necessari 1'establiment del régim de decficació deis membres

polítics cTaquesta corporació així com de ¡a retribució que comporta.

TERCER.- Aquesta proposta d'acord, també es deguda a ia convocatoria de

subvencions aprovada per part del Departament de Govemació, Administracions

Publiques i Habitatge, el qual objecte es atorgar compensacions económiques a favor
deis Ajuntaments perqué abonin retribucions a determinats carrees electes locáis per a

1'exercici 2016 (DOGA NUM. 7087-29.03.2016) amb una població de dret fins a 2.000

habitants.

En el text de aquesta convocatoria s'estableix: "E/s carrees eíectes deis fpíímcipis^nb

una poblado inferior a 1000 habltants de conformitat amb les xifres offáa}s. publicadas



per flnstitut d 'Estadística de Catalunya referídes a 1'any 2014, no poden teñir una

dedicado superior al 75%.

La_Quantia_de !a compensado per ajs_trams de_poblacjo_ciue determina el Decret

69/2008, d'1 d!abnl, és_!a secsüent: De 101 a 500 hab¡tants:12.398.76

Considerant el text de la convocatoria, la quantitat subvencionable per aquest
Ajuntament es de: 9.299,07 Euros.

2. FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb 1'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d)abril, reguladora de les bases

de régim local, en relació amb 1'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,

peí qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, i

cTaltra normativa concordant, els membres de la corporació teñen dret a percebre

retríbucions per exercir els seus carrees, quan eis desenvolupin en régim de dedicació

exclusiva o amb dedicado parcial, així com a percebre assisténcies per la
concurrencia efectiva a les sessions deis órgans col-legiats de la corporació, en les

condicions que estableixi el pie de la corporació.

En aplicació de 1'apartat 5 de 1'esmentat article 75 LRBRL s'haurá de donar publicitat

de 1'acord plenarí al ButlletÍ Oficial de la Provincia i al tauler d'anuncis de la corporació.

3. PROPOSTAALPLE

Per tot aíxó, es propasa al Pie de 1'Ajuntament 1'adopció de IIacord següent:

PRIMER. Establir que, amb efectes de 1 de majg de 2016, s'estableixi el següent

régim de dedicacions i retribucions per ais regidors de la present corporació:

Nom i cognoms

Marc Bigordá Prió

Alcalde-President

Régim de dedicado

Parcial

Percentatge de

dedicado

75%

Retribució (euros

bruts anuals)

9.299,07

SEGON. Aquesta retribució es percebrá en dotze pagues corresponents a les
mensualítats de 1'any, i donant-los d'alta al régim general de la Seguretat Social.

TERCER.-Concórrer a la convocatoria de subvencions aprovada per part del

Departament de Govemació, Administracions Publiques i Habitatge, el qual objecte es

alargar compensacions económiques a favor deis Ajuntaments perqué abonin
retribucions a determináis carrees electes locáis per a 1'exercici 2016, i solilicitar la

quantitat de 9.299,07 Euros.

QUART. Establir e\ régim d'indemn¡tzacions a favor deis membres de la corporació (en

aquest régim no está indos FAIcalde-President), per assisténcia a les s^ssiüns^eis

órgans col-legiats que es detallen tot seguit:



-Pie, 150,00 Euros/sessió, amb un máxim de 600,00 Euros/anuals (quatre plenarís)i
Aquest import es cobrará a partir del següent plenari.

C1NQUE. Notificar aquest acord ais regidors i a les regidores interessats.

SISE. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Provincia i al tauler d'anuncis de

la corporació.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S'APROVA PER QUATRE VOTS A FAVOR
DELS REGIDORS DE TSG-AM I UNA ABSTENCIÓ DEL REGIDOR DE CIU.

El regidor de C1U motiva el seu vot peí fet de que al seu programa polític constava que
no cobrarien per dedicacions com carrees públics.

—-PART DE CONTROL.

6.-DONAR COIVIPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.

Es donen per assabentats.

7.-DONAR COMPTE DE DECRETS APROVACIÓ FACTURES.

Es donen per assabentats.

8.-DONAR COMPTE D'APROVACIÓ DE LA CERT1FICAC1Ó D'OBRES
PAVIMENTACIÓ I SERVÉIS A LA U_RBA_NITZAC!0_ FONTL_DE LA_ROCA,
FASE DE PAVIMENTACIÓ.

Es donen per assabentats.

9.-DONAR__COIVIPTE SOL-LICITUD SUBVENCIONS A_LA DIPUTAC10

TARRAGONA.

Es dona compte de les subvencions sol-licitades a la Diputació de Tarragona:

"SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PUBLICA PER
LA MILLORA DE LA QUALITAT DE LA1GUA DELS CONSUM HUMA.

Es va sol-licitar la quantitat de 2.375,00 Euros, peí concepte de les despeses

corresponents a las analítiques.

-SUBVENCIÓ PER LA M1LLORA DE LES INSTAL-LACIONS 1 EQUIPAMENT
CONSULTORIS MÉDICS LOCALS.

Es va sol-licitar la quantitat de 6.000,00 Euros, per diverses conceptes: reparado aire

condicionat del consultori, mobiliari, destibril-lador exterior, adquisició material medie.

"SUBVENCIÓ ENS LOCALS PER ACTIV1TATS ESPORTIVES EXTRAORDlJílÁ^IES



Es va sol-licitar peí torneig de fútbol sala la quantitat de 1.950,00 Euros.

Es donen per assabentats.

10.-DONAR COMPTE DEL RESULTAT DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE
CONTRACTACIÓ LABORAL DE LA PLAQA D'ADMINISTRATIVA
D'AQUEST AJUNTAMENT.

ASPIRANTS/ES

512-V

303-P

016-T

797-S

604-X

248-E

946-Z

EXPERIENCIA
PREFESS10NAL

5,00

6,00

5,00

5,40

5,00

0,60

1,35

FORMACIÓ

1,5

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

1,50

ENTREVISTA

2,00

2,00

2,25

1,75

No es presenta

2,00

No es presenta

TOTAL

8,50

8,00

7,25

7,15

6,00

3,60

2,85

Es donen per assabentats.

S'aixeca la sessió, essent les 20,50 hores.


