
ACTA PLENARI DE SESSIÓ NATURALESSA EXTRAORDINARIA
DE18DEGENERDE2018.

HORA: 20,15 HORES a 21,00 MORES.

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

H¡ assisteixen:

-Marc BÍgordá 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.

No está en aquesta sessió, pero va excusar la seva abséncia el regidor JESÚS DUCH

GATELL.

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

PRIMER.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANgA
FISCAL, REGULADORA DE TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES
O ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVÉIS DE SUBMINISTRAMENT
CORRESPONENT A UANY 2018-MODEL TIPUS DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.

Ei contingut de ¡'Ordenanza es el següent

"ORDENANQA FISCAL NÚMERO 7. Any 2018
ORDENANQA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTÍLITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS
EXPLOTADORES DE SERVÉIS DE SUBM!N¡STRAMENT.

Artide 1. Disposidons generáis.
De conformitat amb el que disposen eis art/c/es 4 / 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abr¡l,
reguladora de les bases de régím local, ¡ artides 24.1.C i 57 del Reíal Decret Legislatiu 2/2004,
efe 5 de marg, que aprova e! text retos de la Líei reguladora de les hisendes locáis, s'estableix
¡a taxa per ¡a utHització privativa o aprofitaments especiáis constitufts en el sol, subsól o vot de
tes vies publiques municipals, a favor d'empreses explotadors de servéis de submmistrament
que resultin cfinterés genera! o afectin a ¡a generalitat o a una parí ¡mportant del veinat, la qual
s'ha de regir per la present Ordenanga f¡ scal, les disposicions de la qua!, s'atenen a alió que
preveuen els articíes 15 al
19, ambdós ¡nciosos, de! esmentat Reial Decret Legislatíu 2/2004.



Article 2. Fet ¡mposable.

\'' ^

1. Constítueix el fet ¡mposable de /a taxa, la utiHtzadó privativa ó\!:aprofitament ^épecfai
constituTt en e! so/, subsól o vol de les vies públiQues municipals, per ert^reses o eptítats que
utiHtzen ei domíni púbífc per prestar els sen/eis de submínjstrament.
2. La utilítzació privativa o ilaprofitament especial de! domim púbHc es produirá sempre que per
la prestado d'un serve/ sigui necessarí utílitzar una xarxa que matenalment ocupi e! so!, subsói
o vol de ¡es vies publiques munídpals, amb independencia de quí sigui el titular de ¡a xarxa,
3. En particular, es comprenen entre e!s se/ve/s esmentats en els apartáis anteríors,- e!s de
submmístrament d'a¡gua, gas, electncitat, telefonía fíxa, televisíó per cable ¡ altres mftjans de
comunicadons o servéis de qualsevol típus que requereixin 1'exísténda de xarxes.
4. No s'¡nclou en aquest régim especial de quantífícadó de la taxa ets se/ve/s efe telefonía
móbil.
5. Es consideren prestáis díns del terme municipal tots els servéis que, per la seva naturalesa,
depenen de la utilitzadó prívQtíva o de 1'aprofí tament especial del vot, sol o subsóf de ¡a v¡a
pública, ¡nclós aquells sen/eis que, prestáis díns e¡ terme municipal, els subjectes passius
percebín les seves contraprestacions econórmques en altres termes municipais.

Artide 3. Subjectes passius.

1. Son subjectes passíus de la taxa, tes persones ffsíques i jurídiques, a¡xi com ¡es entitats a les
quals es refereix !'art¡cle 35 de ¡a Llei general tnbutária, titulars de les empreses o entítats
explotadores de servéis de subministrament que resultin d'interés general o afectín a la
generaHtat o a una part ¡mportant de! veínat, tal com els de submmistrament d'aigua, gas,
electrídtat, telefonía fi xa /' altres análegs, aíxi com ¡es empreses o entítats que exploten xarxes
efe comunicado mitjangant sistemes de fí bra óptica, televisió per cable o qualsevol aftre
técnica, independentment del
seu carácter públic o privat

A aquests afectes, slinc¡ou entre les empreses explotadores d'aquests seriéis, les empreses
distribuidores ¡ comercialitzadores d'aquests.

2. Ais efectes de la taxa aquí regulada, teñen la considerado de subjectes passiu ¡es empreses
o entítats explotadores a ¡es que fa referencia ¡'apartat antenor, tant s¡ son titulars de ¡es
corresponents xar<es a través de les quals s'efectuen e!s submmistraments com sí, no sent
titulars dlaquestes, ho son per dret d'ús, accés o ¡nterconnexió a les mate¡xes.

Artide 4. Responsables.
1. Respondían solidaría o subsidiériament de les obligadons tríbutaries del subjecte pass¡u, les
persones físíques o Jundíques a qué es refereixen e!s articles 41 a 43 de la Llei general
tributaría.
2. Els deutes ¡ responsabilitats peí pagament de la taxa derivada de 1'exerdd d!exp!otadons ¡
activitats económíques pels subjectes passíus, serán exigibles ais qui els succeeíxín per
qualsevol concepte en la respectiva titularítat, de conformitat amb e! que disposen efs artides
39 i 40 de !a Llei genera! tributaria.
Artide 5. Base imposable
1. Quan e! subjecte passiu sigui e¡ titular de ¡a xa/xa que ocupa e! sol, vo¡ o subsól de les víes
publiques, mitjangant ¡a qual es produeix la utilització privativa o 1'aprofi tament especia! del
dominí públic loca!, ¡a base imposable está constituida perla xífra d'¡ngressos bruts procedents
efe /a facturado que s'obtingu¡ en el terme municipal, amb la especialitat assenyalada en
1'artide 2, apartat 5.
2. Quan per la utflització privativa o Faprofí tament especial a qué es refereix 1'apartat anterior,
e/ subjecte passiu hagi d'utílitzar xarxes alienes, la base ¡mposable de !a taxa estará constituida
per la xífra d'íngressos bruts obtinguts en e! terme municipal, amb 1'especJalítat assenyalada a
1'article 2, apartat 5, minorada en les quantítats que hagi d'abonar a! propíetari de la xarxa per
l!ús dlaquesta.
3. A l!efecte deis apartáis anteriors, teñen la considerado d!ingressos bruts procedents de la
facturado aquefls que, sent ¡mputables a cada subjecte passiu, hagín estat obtínguts pels
mateixos com a contraprestació pels servéis prestáis en el terme municipat, en



desenvoiupament de !!act¡vitQt ordináría, excloent-se els mgressos original per fets o activi^ts
extraordínánes. \

A tito! merament enuncíatiu i no Hmitador, teñen la considerado d'¡rkvessos bfdts ¡es
facturacions pe!s conceptes següents:
a) Subministrament o servéis dlnterés general, propis de 1'activitat de ¡'empresa o entitat que
corresponen a consums deis abonáis efectuats en el municipí.
b) Servéis prestats ais consumidors necessarís per a la recepció del submimstramerrt o servei
d'interés general propi de 1'objecte de ¡'empresa, ¡ndoent-se eis enllagos a la xarxa, posada en
fundonament, conservado, modifí cadó, connexió, desconnexió ¡ substitució deis comptadors o
instal-lacfons propietat de ¡'empresa.
c) Lloguers, cánons o drets ds¡nterconnexió percebuts d'altres empreses subministradores de
ser/eis que utHitzen la xapca de ¡'empresa o entitat que té !a condició de subjecte passíu.
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l!ús deis comptadors, o altres mítjans
utíiitzats en la prestado del subministrament o serve!.
e) Altres ingressos derívats de la facturado realítzada pels servéis resultants de 1'activitat propia
de ¡es empreses subministradores.
4. No s'inc!ouran entre els ¡ngressos bruts, a aquests efectes, els impostos ¡ncHrectes que
graven els sen/eís prestáis ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no
constitueixm un ingrés propí de ¡'entitat que es subjecte passiu de la taxa.
5. No teñen la considerado d'ingressos bruts procedents de la facturado els conceptes
segué nts:
a) Les subvencions d'exp¡otac!Ó o de capital, tant publiques com prívades, que ¡es empreses o
entítats puguin
percebre.

b) Les ¡ndemnítzacions exigides per danys ¡ perjudids, llevat que slguin compensado o
quantitats no cobrades que hagin d'inc¡oure's com ingressos bruts defi nits en 1'apartat 3.
c) Bs productes fi nancers, com interessos, dsvidends / qualsevol altre de naturalesa análoga.
d) E/s trebatls reaiitzats per ¡'empresa o entítat en relació a llimmob¡l¡tzat.
e) Les quantítats procedents d!alíenac¡ons de béns ¡ drets que formen part deis seu patrimoni.
6. E!s ¡ngressos a que es refereix ¡'apartst 3 d'aquest arf/c/e es minoraran exdusivament amb:
a) Les partides incobrables i els saldos de dubtós cobrament determináis de conformitat amb e!
que disposa la normativa reguladora de l'!mpost de Sodetats.
b) Les partides corresponents a imports facturáis ¡ndegudament per error ¡ que hagm estat
objecte d'anu!-iac¡ó o rectifi cació.
c) Les partides corresponents a les quantitats satisfetes a tercers en concepte díaccés o
jnterconnexió a ¡es seves xarxes.
7. La taxa regulada en aquesta Ordenanga es compatible amb l'!mpost sobre Construccions,
Insta!-ladons ¡ Obres ¡ amb altres faxes establertes, o que pugui estabHr 1'Ajuntament, per la
prestado de seriéis o realitzacíó c!'actiVitats de competencia local.
8. La taxa regulada en aquesta Ordenanga, es compatible amb ¡es que, amb carácter puntúa! o
períódic, pugum mentar-se a conseqüéncia de la cessió de ¡'us d'¡nfraestructures específí
cament destinados o habilitades per ¡'Ajuntament per allotjar les xarxes de servéis.
Article 6. T¡pus de gravamen i quota tributaría
La quota de la taxa es determina apHcant e! 1,5 por 100 a ¡a base imposabie defí nida a 1'article
5 djaquesta Ordenanga.
Artíde 7. Exempdó ¡ bonífi cacfons tríbutáríes
No es consideraran mes exempcions o bonifí cadons tríbutaríes que ¡es expressament
previstes en les liéis o les derívades de ¡'aplicado deis Tractats ¡nternadonQls.
Articie 8. Mentado de la taxa
La taxa s'acred¡ta ¡ neíx ¡!obl¡gac¡ó de contribuir en el moment en que s'¡n¡c¡1' la utflització
privativa o 1'aprofí tament especial de! domim públic ¡oca! necessan per la prestado de! serve/ o
submínistrament, amb ¡es particularítats següents:
a) Quan es tracti de concessíons o autorítzacions de noves utHitzacions o aprofí taments, en e!
moment de la soi-Hcitud de ¡a llicéncia corresponent.
b) Quan la utiiitzacíó privativa o !'aprof¡ tament especial de les xa/xes que ocupen e! sol, subsól
o vol de les vies publiques que han estat autorítzades o prorrogades es perílonguin a diversos
exercicis, la mentado tindrá ¡loe !'u de gener de cada any. En aquest supósit, e! període
¡mpositiu comprendrá 1'any natural.



^
c) En aquells supósits en e¡s quaís la utiHtzació o ¡!aprof¡ tament no\ré^uereixniicénc¡a/c>
autorítzadó o, si s'escau, aquesta no hagués estat sol-lidtadQ, i se\se perjudjci óe/es
responsabilitats que pertoquin, des efe/ moment en que s'ha ¡nidat !a uti!¡tzaóió^> 1'aproS^afnent.
Artíde 9. Régim de declarado i ¡ngrés
1. S'estab¡eíx e¡ régim d!autol¡qujdac¡ó per a cada tipus de subministrament, que tíndrá
períodicitQt trimestral i comprendrá !a totaHtat deis mgressos bruts fQcturats en el. trimestre
natural a que es refereix. E! cessament en la prestado de quafsevol submimstrament o servéis
d'¡nterés general, comporta ¡'obligado de fer constar aquesta cjrcumstánda a 1'adm'tnistració
municipal.
L'auto!¡quidació es presentara ¡ pagará durant e! mes següent al trimestre natural vengut,
adjuntant la corresponent declarado on faran constar els ¡ngressos bruts facturáis durant
aqueií.
La declarado presentada faro referencia ais submimstraments reatitzQts en el terme munídpal i
espedfi cara e! volum d!ingressos percebuts per cadascun deis grups ¡ntegrants de la base
¡mposable, segons detaiía /'art/c/e 5, apartat 3, desQgregada per conceptes, de conformitat Qmb
/a normativa reguladora de cada sector.
La quantia total deis ingressos declarats peis submmístraments ais que es refereix !a lietra a)
de ¡'esmentat article 5, apartat 3, no podrá ser inferior a ¡a suma deis consums registráis en
comptadors o altres instruments de mesura fnstat-lats en e/ municipí.
2. Les empreses o entitats que utHítzin xarxes aHenes hauran d'acred¡t3r !a quantia satísfeta al
titular de les xarxes a f¡ de justificar la minorQdó d'¡ngressos a qué es refereix /'art/c/e 5, apartat
2, efe la present Ordenanga.
3. La presentado de les autoHquídacions després del termim fixat en el punt 1 d'aquest article
originara IQ liquidado del recérrec per declarado extemporáma, segons e¡ que preveu 1'article
27 efe /a Lte/ general tributaría.

Artícle 10. Conservado ¡ manteniment del domini púbíic.
1. En el supósít que la utHftzació privativa o l!aprofí tament especia! comporti ia destruccíó o e!
deteríorament del domini púbHc ¡oca!, el benefi ciarí, ¡a persona o la entítat en qüestíó queda
obHgada, independentment del pagament de ¡a taxa exigíble, a reintegrar e¡ cost total de les
despeses de reconstrucdó o reparado que procedeixin i a dipositar prévíament el seu import.
2. S/ e/5 danys son de carácter irreparable, s!hauré d'¡ndemnftzar amb la mateixa quantítat que
el valor deis béns destruTts o !'¡mport de! detenorament produft efectivQment.
3- En cap cas es condonaran les ¡ndemmtzacions ni els remtegraments ais que fan referencia
ets dos apartáis anteríors.

Article 11. Gestió per delegado

1. En la gestió, ¡nspecció ¡ recaptació deis ingressos que han estat detegats tota! o parcíafment
en 1'Excma. Diputado de Tarragona per al seu exerdci a través de BASE, les normes
contíngudes en els Qrtícles anteríors serán d'ap¡¡cadó a /es actuacions que ha de realitzar
¡'Administrado delegada.

2. BASE - Gestió d!lngressos estabtira els circuíts administratíus mes oportuns per a aconseguír
!a cot-laboradó de ¡es organitzacions representants deis subjectes passius a fi de s¡mpí¡ficar e!
compliment de les obligacions formáis i materiaís derivades d'Qque¡!es, o e¡s procediments de
¡jquidació o recaptació.
A aqueste efectos es podran establir convenís amb els subjectes passius de /a taxa per tal de
simplifi car el complíment de ¡es obHgacions de declaració, Uquidacfó i recQptacÍó.

3. Totes /es actuacions de gestíó, ¡nspecció i recaptadó que porti a terme BASE - Gestió
d'lngressos s!ajustará a! que preveu ¡a normativa vsgent ¡ la seva Ordenanga general de gestió,
¡nspecdó i recaptadó, apticable ais procediments de gestió dets ¡ngressos focáis, ta titularítat
deis quals correspon ais munidpis de ia provincia de Tarragona ¡ que han detegat les seves
facultáis en la Diputado.

4. En aquest sentít, tant llQutolÍqufdactó trimestral com la declarado que s'ha dladjuntar a !a
mateixa s'han de tramitar mitJariQant la seu electrónica de BASE, d'acord amb altó establert a
¡'Ordenanga reguladorQ de 1'admmistració electrónica.



Article 12. ¡nfraccions i sanciones

En relació a ¡es ¡nfracdons i sandons tríbutáríes que, en reladó a ¡á^ta^ regulada en aqi^stQ
Ordenanga resulfin procedents, s!aplicaré alió que cf/sposa /a Ue¡ genial tnbutaria.

DISPOSICIÓ ADDSCIONAL
Ss preceptes de la present Ordenanga f¡ sea/ que, per raons sístemétiques reprodue¡xen
aspectos de la legislado vígent i resta de normes díctades en el seu desenvolupQment, i
aqueHs en que es fadn remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran que son automáficament
modífi cats ¡/o substituits, en el moment en que es produeíxi la modificado deis preceptes
legáis i reglamentarís deis quais porten causa.

Considerant els artides 17 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de mar9, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locáis, ES PROPOSA al Pie de la Corporació 1'adopció deis següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment 1'Ordenan^a fiscal reguladora de la Taxa
per la utilització privativa o aprofítament especial de domini públic local per
empreses o entitats explotadores de servéis de subministrament con-esponent
a I'any 2018- adhesió al model tipus Diputació de Tarragona.

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/ Butlletí

Oficia! de la Provincia, per un termini de trenta dies hábils.

Durant aquest termini 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 el cas que no es

presentessin reclamacions a 1'expedient, en el termini anteriorment indicat;

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIO, S'APROVA PER MAJORIA

ABSOLUTA I UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.

SEGON.- PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVENI ENTRE
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I AJUNTAMENT DELS
GARIDELLS, QUE REGULA UENCÁRREC DE GESTIÓ PER A
LA IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA DEL SISTEMA
mNFORMACIÓ NACIONAL D'AIGUA DE CONSUM-SINAC.

El contingut del conveni es el següent:

"CONVENI ENTRE DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L'AJUNTAMENT DE _, QUE REGULA
L3ENCÁRREC DE GESTIÓ PER A LA ¡MPLANTACIÓ DEL PROGRAMA DEL SISTEMA
D'INFORMACIÓ NACIONAL D'AIGUA DE CONSUM - SINAC



REUNITS ;' /
D!una part, /7/-/m. Sr. President de ¡a Diputado de Tarragona, Josep Pobl^t ¡ To^§^u¡ actúa ^n
nom ¡ representado d'aquesta Corporació, amb les facuttats atorgades p^&c farticle 34.1 d^ !a
Llei 7/1985, de 2 d!abnl, reguladora de les bases de régim loca! ¡ de confófQiítat amb_l^sfrcord
adoptat pe! Píe de la Corporacfó en sessió extraordináría de data 8 de juliol cf&'-z?éW7 Qssistit
per ¡a Secretaría General, Sra. Pilar Sánchez Peña.

De 1'altre, ¡'¡¡-Im. Sr. Alcaide de 1'Ajuntament _ qui actúa en nom i represehtacfó de

1'Ajuntament de _ que tí atribueix 1'art. 21 de la Lleí 7/1985, de 2 d'abrí!, reguladora
de les bases de régim loca! i de conformítat amb !!acord adoptat pe! Pie de la Corporadó en
sessió de data _ de _ de 20_.Ambdues parts, en la representado que cadascuna exerceíx.

EXPOSEN
Primer. La Diputado de Tarragona d!acord amb les previsions de 1'article 36 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del régim local / 1'article 92 del Decret ¡egislatiu 2/2003, de 28 d'abri¡,
per la qual s'aprova e¡ Text refós de la Lle¡ municipal Í de régím loca! de Catalunya, ha d'exerdr
/es funcions d!Qssisténda ¡ cooperado económica, técnica i jurídica ais municipis de la
provincia de Tarragona, per facilitar !a gestíó de les seves competéncíes, impulsar ¡a seva
modernització ¡ contribuir a! benestar deis dutadans i al desenvolupament equiHbrat del temtori.

Segon.- Els municipís han de prestar el sen/eí de provefment domicHiari d'a¡gua potable segons

1'art. 25.2 c) i 26. 1 a) Llei 7/1985, de 2 de abrí!, reguladora de les bases de régim local.

Aixf mateix els Ajuntaments han de realitzar els controís de qualítat de 1'aigua de consum huma
/ portar un sistema de registre per a cada cas i en concordanga amb e! Sistema cl'lnformadó

Nacional d'A¡gua de Consum (en endavant SINAC), tal com s'estableix ais articles 1,3 i 4 del
Reía! Decret 140/2003, de 7 de febrer, peí quaí es fixen e!s critens sanitaris de !a quQÍÍtat de
1'aigua de consum huma.

Alhora, 1'Qrticle 30 de 1'esmentat Re¡a! decret 140/2003 determina que ¡a utilització i
subminístrament de dades en suport ¡nformátíc al SINAC seré obíigatóría per a totes ¡es parts
¡mpHcades en e¡ submmistrament d'at'gua de consum huma.

La normativa que regula la gestió del Sistema d'lnformQC¡ó Nacional d'Aígua de Consum SfNAC

es la següent

El Reía! decret 140/2003, de 7 de febrer, peí qual s'estableixen e/s críterís SQnitarís de la
qualitat d'Qigua de consum humé, determina que ¡a utilització ¡ submmistrament de dades en
suport ¡nformátic a! SINAC será obligatóría per a totes les parís ¡mpHcades en e!
subminístrament d'aigua de consum huma.
L'0rdre SCO/1591/2005, de 30 de maíg. sobre el Sistema d'lnformació Nacional d<A¡gua de
Consum SINAC (BOE na 131de 02/06/2005), desenvolupa ¡'anteríor decret

Tercer.- L'Ajuntament de _. per raons d'eficácia, i davant la falta de mitjans

técnics ¡donís per a portar a terme aquesta fundó, encarrega a la Diputado de Tarragona la

gestió del Programa SINAC, i es troba ¡nteressat a obtenir ¡'esmentada col-laboradó técnica de

/a Diputado.

A partir de 1'article 10 de la Lleí 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurfdíc ¡ de procediment de ¡es
admínístracions publiques de Catalunya, ¡ el mateix sentít 1'Qrticle 15 de la Ltei 30/1992, de 26
de novembre, de régim jurfdic de ¡es admmistracions publiques i del procediment admínistratiu
comú, s'estab!e¡x que la realitzadó d'act¡v¡tats de carácter materíat, técníc o de servéis de ¡a
competencia deis órgans, els orgamsmes o ¡es entitats publiques, pot ser encarregada a altres



órgans, organismes o entitats publiques de ta matelxa administrado o d'una a!tra
perraons d'ef¡cáciQ o quan no es tínguin eis mitjans técmcs per a dur-la a terme.

En conseqüéncia, ambdues parts convenen les condidons en qué s'ha dlefectuar ac¡uest

específíc encárrec de gestió, i per tal de deixar constancia, subscriuen el present Conveni amb

/es següents:

CLÁUSULES

Primera.- Objecte

L!objecte del present Conveni es establir el contíngut de ¡'encárrec de gestíó entre la Diputado ¡
1'Ajuntament de _, per a la implantado de ¡es dades relatives a ¡'abastament i
gestió de 1'afgua potable a domiciH en e¡ Programa del Sistema d!lnformactó Nacional d:A¡gua
de Consum (en endavant SINAC).

La fase d'¡mp¡sntació de dades, per tal cfíncorporar els sistemes d'abastament i gestíó a!

SINAC, no ésobjecte de preu públic per part de ¡a Diputado de Tarragona.

Segona.- Contingut de !!encárrec de gestió.

En virtut de 1'encarrec de gestíó de ¡'AjuntQment de _, la Diputado de
Tarragona, en exerdci de les seves funcions d'assjsténc¡a técnica a!s municipis, assumeix la

implantado de les dades relatives a ¡!abastament i gestió de ¡'aigua potable a domiciH en e!
Programa del SINAC.

El SINAC es un sistema d'¡n forma do sanítarí que recu!! dades sobre les caracterfstiques deis
provefments ¡ la quaHtat de 1'aígua de consum huma que se subministra a ¡a poblado

espanyoia.

Actualment está sustentat per una aplicado informática a través df!nternet, amb el qua¡ totes les
dades referents a¡ proveiment urbe (mfraestructures t resultats de ¡es análisis periódiques) han
d'incorporar~se díns aquest apHcatíu.

Lassumpció de ¡'encarrec no suposa, en cap cas, cessió de tituiarítat de la competencia ni deis

elements substantius del seu exercici. Será responsabilitat de 1'Ajuntament dictar e!s actes o

resoíucions de carácter jurfdic que donin suport o en eis quals s'¡ntegrí !a concreta acttvitat

materia! objecte de ¡'encárrec.

Ambdues entitats es comprometen a guardar la deguda confidencialitat de les dades i se
sotmetran a¡ disposat en la Lleí Orgánica 15/1999, de 13 de desembre de protecdó de dados

efe carácter persona!.

Tercera.- Actívítats a realitzar per ¡a Diputado de Tarragona.

Per a 1'execudó de ¡es tasques objecte de 1'encárrec de gestió, la Diputado ha de dur a terme

/es actuacíons següents:

1. Notificar eís usuans de! SINAC per parí de ¡a Diputado de Tarragona a ¡'Agencia de Salut
Pública de Catalunya.

La Diputado haurá de comunicar de forma oficial ¡ per escrit a 1'autontat sanitaria
autonómica competent ¡es persones que sof-íícitaran 1'accés professional a! SINAC,
¡ndicsnt el seu nom i cognoms, DNI ¡ que realitzará la cárrega de les dades.

2. Accés professiona! per part de les técniques de MST.



El personal técnic de gravado designat per la Diputado haurá de \^o^ar-se d'alta en ;®/
SIÑAC, mítjangant !a propia aPlicactó'ia Partir dQquest moment, ja^odrah realitzár^/es
funcions de carrega d¡¡nformac¡ó al SINAC. \ y'

3. Informar a ¡'Ajuntament de qualsevol ¡nddénda sobre la gestió de les seves dades.

La Diputado de Tarragona informará a 1'Ajuntament de qualsevol ¡nc¡dénc¡a que puguí
sorgír en la gestió de ¡es seves dades.

Quarta.- Activítats a realitzar per ¡'Ajuntament de

Per a 1'execució de les tasques objecte de 1'encarrec de gestió, i¡Ajuntament de
es compromet a:

1. Dísposar deis mínims informátícs següents i e! certifícat digital classe 2CA.

Cal que 1'Ajuntament comprovi s¡ dísposa ets següents requisits ¡nformatics mmíms
Navegador! accés a ¡nternet
Teñir instal-lat e! programa Mícrosoñ ¡nternet Explorer o MozíHa Firefox en el PC o
MAC. Esrecomana actualitzar !a última versió.
En tot cas, e! navegador ha de compHr les següents especifícadons per a que
funcioni correctament:

Microsoñ Internet Explorer versió 11o superior
MoziHa Firefox recomanable les ultimes versions.

Configurado recomanada deis PC's
Es recomana !¡ús d!ordinadors que compleíxm e! següent perfil com a mímrn:

• 2 Gb RAM. Monitor amb resolucíó mínima de 1024x768 pfxels.
1 / també ca! que comprovin si a 1'ordínador teñen instal-lat el Certificat digital

Classe 2CA (certifícat personal) de 1'Agéncia Catalana de Certificado o be
efe la Fábrica Nacional de Moneda i Timbre.

2. Sol-Hdtar a la plataforma SINA C ¡'accés professional.

L'Ajuntament haurá d'acced¡r per ¡nternet a ¡a plataforma de! SINAC vigent, a 1'apartat
professional ¡ sol-ticitar el sea accés.

3.Notificar els usuarís de! SINAC per part de 1'Ajuntament a ¡'Agencia de Salut Pública de
Catalunya.

LAjuntament notificará de forma oficia! al Servei Regional corresponent de ¡'Agencia efe Salut
Pública de Catalunya el IHstat de persones que sol-licitaran 1'accés professíonaf al SINAC, amb
noms, cognoms, DN¡ ¡ fundons que desenvoiuparan, aixf com també e! perfil dsusuarí i terrítorí
d'actuac¡ó. També sol-lidtaran ¡!a¡ta de la zona d'abastament que gestionj.

4.Autoritzar a la Diputado de Tarragona com a gravadora de les seves dades

Autorítzada per part de 1'autorítat sanitaria la zona de 1'abastament, ¡'ajuntament mitjangant
¡'apiicatiu del SINAC haurá de designar a ¡a Diputado com a gravadora de ¡es seves dades.



5.L'Ajuntament donará instruccions al laboratorí que correspongui encarre^at de ¡a[r^3MzSüfó^
efe /es Qnaiítiques d'aigua de consum humó. \

L'Ajuntament també calara que obligui ai ¡aboratori que contracti per 1'elábo^dó d^tés
analftiques d'aigua potable que estiguí registrat i reconegut peí SiNAC. A mes el laboratorí ha
d'estar en disposidó d!oferír ¡es dades analítiques en e¡s fitxers d'mtercanv¡, en el format .xml,

que SINAC ha descrít ¡ estandardítzat.

6.L'Ajuntament col-iaborará amb la Diputado per al bon funcionament de 1'apHcacíó.

LAjuntament informara de qualsevo! canvi que esdevmguí en ¡a seva gestíó i manteníment
de la xarxa durant e¡ procés de gravado de les seves dades.

Aixf mateix, comunicará immediatament a ¡a DfputQdó de Tarragona de qualsevol canvi que es

produeíxi en ¡es ¡nfraestructures d:abastament: captadons, dipósfts, xarxa, entre d'altres.

Facilitará a les persones encarregades del registre de dades en el SINAC de la Diputado, ¡a
informado ¡ altres requenments necessarís pera! desenvoiupament cfaquesta actMtat.

dnquena.- Vigencia.

£/ presen! Conven! entrará en vigor 1'endemá de la seva signatura per ambdues parts. E!

terminí de vigencia será de un any.

Ambdues parís es reserven la facultat de rescindir-io unHateralment en qualsevo! moment, si

¡ntemngués causa justificativa ¡ suficient, amb 1'antelació exigida pels prindpis de bona fe ¡
col-laboració en els termes previstos en la cláusula següent

Sísena.- ResoÍució de ¡:encárrec de gestíó.

1. L!Ajuntament pot deixar sense efecto 1'encárrec de la gestíó del programa del StNAC
realitzat a la Diputado.
La cessadó de 1'encárrec de gestíó requereix ¡'adopcíó de la corresponent resoiució per
¡!órgan competent de ¡'ajuntament j produirá efectes en el termmi que es disposi, e! quaf no

será, pero, inferior a un mes, comptat des de la notificado d'aque!!a resolució.

2. En el cas que 1'Ajuntament no dones compliment a ¡es obligacions que !¡ corresponen, ¡
aíxó determines la ¡mpossibilitat que ¡a Diputado pugui dur a terme ¡a gestió del programa
del SINAC, la Diputado de Tarragona podra denunciar el Conveni formaHtzat amb
¡'Ajuntament que encarrega.

3. També s!ext¡ng¡rá el conven! si es produeíxen varíacíons en la situado de 1'Ajuntament que
comportin la desaparídó de les raons que justifiquen llencárrec de gestíó, previstes en
aquest Conven!. En totcas, caldrá la denuncia de ¡a Diputado de Tarragona.

Setena.- Jurísdicció competent

La naturalesa d'aquest acord de coí-laboradó es administrativa i, en el supósit de Htigi entre les
parts, serán competents per a resoldre en darrera instancia els conflictes i ¡nddéndes que
puguin susdtar-se, e!s órgans de 1'ordre jurisdiccional contenaos admimstratiu.

/ en prova de conformitat i ratífícant-se en el seu contingut, signen el present Conveni per

duptícat i a un sol efecto.



\
i

Consideran! els articles 8, 11 i 47 i següents de la Llei 40/2015 de/'1 jd'octubr^ <¿&/—^
Régim Jurídíc deis Sector Públic, ES PRÓPOSA al Pie de la Corporaci^, l^adopció bás j
següentsACORDS: \ v

PRIMER.- Aprovar el CONVEN! ENTRE DIPUTACIÓ DE TARt^GONA \/
LAJUNTAMENT DELS GARIDELLS, QUE REGULA L'ENCÁRREC DE GESW-BB^
A LA 1MPLANTACIÓ DEL PROGRAMA DEL SISTEMA D'INFORIVIAC1Ó NACIONAL
D'AIGUA DE CONSUM - SINAC.

SEGON.- Facultar a 1'Alcalde-President per la signatura del mateix.

TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputado de Tarragona (Seccíó Medi Ambient).

SOTMESA AQUESTA PROPOSTA A VOTACIÓ, S'APROVA PER MAJORIA

ABSOLUTA I UNANIMITAT DELS MEMBRES PRESENTS.


