ACTA PLENARI DE SESSIÓ NATURALESSA EXTRAORDINARIA DE 27
D'ABRILDE2017.

HORA: 20,15 HORES a 20,40 MORES.
LLOC: Sala de Sessions de ia Casa Consistorial.
Hi assisteixen:
-Marc Bigordá Prió, alcalde del TSG-AM.
-Francesc Dais Nassarre, regidor de TSG-AM.
- Roger Dueso Cañáis, regidor de TSG-AM.
- Jesús Duch Gatell, regidor de CID.

El regidor Jordi Gallego Paz no ha pogut assistir a aquesta sessió, pero va
excusar la seva abséncia.
Actúa com a Secretária-lnterventora en régim d'acumulació, Marta Cajide
Barbeito.

PRIMER.-PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA DELEGACIO DE LA

RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTAR1 I EN PERÍODE EXECUTIU I LA
INSPECCIÓ DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL CONSTITUIT EN EL SOL, SUBSOL O VOL DE
LES VIES PUBLIQUES A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES I
EL CORRESPONENT ANNEX 1.
La LIei 7/1985, de 2 cfabril, Reguladora de les Bases de Régim Local, (en
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacíons la
competencia cTassisténcia ¡ cooperació jurídica, económica ¡ técnica ais
municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre de 2015, de régim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP)
estableix que les Administracions Publiques prestaran, en I' ámbit propi, la
cooperado i assisténcia actives que altres Administracions poguessin sol-licitar
per Cefíca^ exercici de les seves competéncies.

En materia de tributs de les entitats locáis i restants ¡ngressos de Dret públic
que els h¡ correspongui, 1'article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locáis aprovat peí Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, (en
endavant TRLRHL), concreta aquesta assisténcia disposant que, les entitats
locáis podran delegar en altres entitats locáis, en quin temtorí, estiguin
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¡ntegrades, les facultáis de gestió, liquídació, inspecció i recaptacÍo de tributs i
deis restants ¡ngressos de Dret púbiic que la mateixa LIei els h¡ atribueíx.
La complexitat técnica que comporta 1'exercici d'aquestes facultats i, al mateix
temps, la gran importancia que un adequat exercici de les mateixes té de cara
a la bona marxa de la gestió económica cTaquest municipi, aconsella la

utilització deis mecanismes de delegació previstos en la legislado.
En data 14 de novembre de 2006 es va signar el conveni regulador de la
delegado de facultáis de gestió, liquidació, inspecció i recaptadó d'ingressos a
favor de la Diputado de Tarragona, 1'abast del qual, que es detallava en el
corresponent acord de delegació.

Atenent ais antecedents de fet i fonaments de dret, ES PROPOSA al Pie de la
Corporació, Fadopció de les següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuado sindiquen,
amb les fundons que es detallen a 1'annex 1 del present acord, la titularitat de
les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputado de Tarragona,
que les podrá dur a terme a través deis servéis o ens instrumentáis que a tal
efecte determini, segons 1'abast i condicions que s'estableixen al present acord,

de conformitat amb Festablert pels articles 36.1.b ¡ 106.3 de la LRBRL, els
articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del TRLRHL.
-Recaptació en període voluntari i en període executiu i la ¡nspecció de la Taxa
per utilítzació privativa o aprofítament especial constituTt en el sol, subsól o vol
de les vies publiques a favor d'empreses explotadores.
SEGON.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l'annex 1 del

conveni regulador de la delegado de facultáis de gestió, liquidado, inspecció i
recaptació cHngressos a favor de la Diputado de Tarragona, on s'indiquen totes
les delegacions conferides.
TERCER.- La durada per al qual s'acorda la present delegado s'estableix fins

al 31 de desembre de 2021, prorrogabie per reconducció tácita, per períodes
consecutius de quatre anys, la qual es procfuirá, llevat que qualsevol
d'ambdues administracions acordin deixar sense efecte 1'esmentada delegado,
el que haurá de notifícar-se amb una antelació mínima de tres mesos.

QUART.- La prestado deis servéis que es derivin de la delegado que
contempla el present acord, comportará una compensado económica que

consistirá en el pagament deis imports especificats a 1'article 5 de FOrdenan^a
Fiscal reguladora de les taxes per la prestado de servéis encomanats a BASE Gestió d'Ingressos.

CINQUE- Per a la realització ¡ execució de les funcions delegades, la Diputació
de Tarragona s'atendrá a la normativa general aplicable, aixó com a la

normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves própies facultáis
cTautoorganitzadó, pera la gestió deis servéis atribuTts.
SISE.- Notificar el present acord a la Diputado de Tarragona, ais efectes que,
per la seva parí, es procedebd a 1'acceptació de la delegació conferida.

SETE.- Facultar al Sr. Alcalde de l>Ajuntament deis Garidells per la
formalitzadó d'aquells documents que siguin necessaris per a Fexecució o
desenvolupament del presen! acord.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER
UNANIMITAT.
SEGON.- PROPOSTA D)ACORD D'APROVACIÓ DE SOL-LICITAR

ASSISTÉNCIA PER REDACCIÓ DEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ 1
SERVÉIS A LA URBANITZAC1Ó FONT DE LA ROCA ALS SERVÉIS
TÉCNICS DEL SERVEI DE ASSISTÉNCIA MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA.
ANTECEDENTS DE FET:

PRIMER.- UAjuntament deis Garidells té previst executar 1'actuació referent a

"PAV!MENTAC¡Ó ! SERVEfS A LA URBANITZACIÓ FONT DE LA ROCA".
Aquest projecte ja es va redactar en el seu dia per part deis Servéis Técnics del
Servei cTAssisténcia Municipal de la Diputació de Tarragona, pero s'han d'
actualitzar els preus ¡ redefinir determinades unitats del mateix, per la qualcosa
es fa necessária una nova redacció d'aquest projecte.

SEGON.- Es val demanar ais servéis técnics del SAM de la Diputació de
Tarragona la redacció del projecte executiu referent a 1'actuació esmentada.

Atenent ais antecedents de fet, ES PROPOSA al Pie de la Corporació 1'adopció
deis següents ACORDS:
PRIMER: Sol-licitar la redacció del projecte executiu "PAVIMENTACÍO ! SERVÉIS A
LA URBANÍTZACIÓ FONT DE LA ROCA", ais Servéis Técnics del SAM de la
Diputado de Tarragona.
SEGON.- Aquesta obra está prevista la seva inclusió per la seva licitado i execució a
1'annex dlinversions i al pressupostde l'anualitat2018.

TERCER.-Comunicar aquest acord al SAM de la Diputado de Tarragona.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER
UNAN IM ITAT.

TERCER.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL-LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP PER
EXECUTAR EL PROJECTE D'EXPERIÉNCIA LABORAL RECOLLIDA DE

RESIDUS URBANS I NETEJA VIÁRIA EN EL MARC DEL PROGRAMA

TREBALL 1 FORMACIÓ.

Es dona compte del conveni de col-laboració amb el Consell Comarcal de 1'Alt
Camp per executar el projecte cTexperiéncia laboral recollida de residus urbans
i neteja viária en el marc del programa treball i formacíó.

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER
UNANIMITAT.

