
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PL^DEJ-A CORPORACIÓ_DE
L'AJUNTAIV1ENT DELS GARIDELLS, DE DATA 21 DEDESEMBRE DE 2015.

Data: 21 de desembre de 2015.
Horari: 20:15 hores a 21:00 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen;

- Marc Bigordá Prió, alcalde de TSG-AM
- Francesc Dois Nasarre, 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 Secretaria, la Secretária-lnterventora amb régim d'acumulació, Marta Cajide.

PRIMER.- PROPOSTA D'ACORD D!APR_OyACIO_ PRESSUPOST 2016 I
DOCUIVIENTACIÓ ANNEXA: BASES D'EXECUCIÓ. ANNEX D'INVERSSIONS,
PLANTILLA DE PERSONAL.

ANTECEDENTS

L'alcalde de 1'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a 1'exercici 2016

Per part de la Secretária-lnterventora, s'ha informat aquesta proposta de pressupost

anualitat2016.

FONAIVIENTS DE DRET

4.1. Larticle 165 del Reial decret legisiatiu 2/2004, de 5 de mar^, peí qual s'aprova el

Text refós de la Ue¡ reguladora de les hisendes locáis disposa que el pressupost

complirá amb el principi d'estabilitat i contindrá per cada un deis pressupostos que

1'integrin 1'estat de despeses, 1'estat d'ingressos i les bases cTexecució. També afegeix

que cadascun deis pressupostos que integren el general s'ha d'elaborar sense déficit

inicial.

4.2. L'article 166 del mateix RD relaciona els annexos que c^tórá unV al pressupost

general.



4.3. Larticle 168 del mateix RD regula el procediment d'elaboració i aprovació inicial

del pressupost

4.4. L'article 169 del mateix RD regula la publicitat, 1'aprovadó definitiva i 1'entrada en

vigor del pressupost.

4.5. Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat
financera (LOEPSF).

4.6. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, (TRLRHL) que aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locáis, en relació amb el Principi d'Estab¡litat

Pressupostária.

Pertant, ES PROPOSA 1'adopció deis següentsACORDS:

PRIMER.- Aprovar el pressupost general per a 1'exercíci 2016, el qual, resumit per

capítols i per a cadascun deis corresponents organismes i empreses que 1'integren,

es el següent

DESPESES INGRESOS

I.-41.600,00 107.900,00

II.-146.151,00 2.000,00

III.-50,00 53.000,00

IV.-47.950,00 87.301,00

V.-———— 500,00

VI.-15.000,00 0,00

TOTAL: 250.701,00 250.701,00

SEGON. Aprovar les bases d'execució del pressupost que serán d'aplicac¡ó a aquest

AJuntament deis Garidells.

TERCER. Aprovar la plantilla de personal que s'ha detailat, així com la relació de ¡loes
de treball.

QUART. Exposar el pressupost al públic mitjan^ant la inserció de 1'anunci al Butlletí

Oficial de la Provincia de Tarragona i al tauler d'anuncis de la corporació durant el

termini de quinze dies hábils, durant el qual els ¡nteressats po^^i pré^entar-hi

reclamacions.



CfNQUÉ. L'aprovació inicial del pressupost general es considerará definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrará en
vigor en 1'exercíci al qual es refereix.

S'APROVA PER UNAN1MITAT

SEGON.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ ORDENANCA
IMPOST CONSTRUCCIONS. INSTAL-LACIONS I OBRES.

Modificado article sis:

a) Una bonificado de fíns al 95 per cent a favor de les construccions,
instal-lacions o obres que siguin declarades d'especial interés o utílitat
municipal per concórrer circumstáncies socials, culturáis, historie artístiques o
de foment de 1'ocupació que justífiquin tal declaració. Correspon aquesta
declarado al Pie de la Corporació i s'acordará, previa sol-licítud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple deis seus membres.

Es considera com aquest tipus de be: El be de interés nacional anomenat "El Castell"

situat al tenne municipal Els Garidells.

S'APROVA PER UNAN1MITAT

TERCER.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVAC1Ó DE MODIFICACIÓ DE LA
ORDENANZA TAXA PER LLICÉNCIES URBANÍSTICAS.

S'introdueix a 1'article segon:

No constituirá fet ¡mposable 1'activitat administrativa, tant técnica com administrativa,

peí que fa a la tramitado de llicéncies relacionades en bens d'interés nacional.

S'APROVA PER QUATRE VOTS A FAVOR I UN VOT EN CONTRA.

QUART.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE CONVENI DE COOPERACIÓ

1NTERADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SERVÉIS SOCIALS.

1. L'art. 160 de l)Estatut d'Autonomia de Catalunya (Llei orgánica 6/2006, de 19 de

juliol, de reforma de 1'Estatut d'autonomia de Catalunya) atorga a I^^Qen^ralitat de

Catalunya competencia exclusiva per a determinar les competén9fés i íes p\testats

própies deis municipis i d'altres ens locáis en els ámbits fixats p^r^rt. 84 de 1'E^statut,

relatiu a les competéncies locáis.



2. Els artícles 138 i 166 EAC disposen que la Generalitat també té competencia

exclusiva en materia d'imm¡gració i en 1'ámbit de sen/eis socials, menors i promoció de

les famílies i de la infancia

3. Uapartat m) de 1'art. 84.2 EAC preveu que els governs locáis teñen competencia

propia respecte "la regulació i la prestació deis servéis cTatencíó a les persones, deis

servéis saciáis públics d'assisténcia primaria i foment de ¡es polítiques d'acoliiment

deis immigrants".

4. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de servéis socials (en endavant, LSS) estableix que

el sistema públic de servéis socials s'estructura en servéis socials básics i servéis

socials especialitzats. Els primers son de competencia municipal i peí que fa ais

especialitzats es competent la Generalitat de Catalunya.

5. La Disposició addicional sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

racionalització i sosteniblitat de 1'administració local (en endavant, LRSAL) manté que

les disposicions cTaquesta Llei s'aplicaran respectant 1'organització comarcal en

aquelles comunitats autónomes, els estatuts djautonomia de les quals tinguin atribuTda

expressament la gestió deis servéis supramunicipals.

6. L'art. 27 LSS dísposa que les admimstracions competents en materia de servéis

saciáis son la Generalitat de Catalunya, els municipis i eis altres ens locáis de

Catalunya en els termes que es recull en la mateixa Llei. Concretament, 1'art. 31.1 LSS

delimita les competéncies deis munícipis, i 1'apartat segon del mateix article disposa

que les comarques supleixen els municipis de menys de 20.000 habitants en la en la

titularitat de les competéncies própies deis servéis socials básics que aquests

municipis no estiguin en condidons d'assumir directament o mancomunadament. Així

mateix, correspon a la comarca coordinar la prestado deis servéis per part d'aquests

municipis.

7. Si be la DT segona LSRAL preveu que a 31 de desembre de 2015 les comunitats

autónomes assumiran la titularitat de les competéncies relatives a la prestado de

servéis social i de promoció i reinsersió social, els articles 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2

d'abril, reconeixen que mitjan^ant Llei autonómica es puguin atribuir competéncies

própies ais municipis. Per tant, els sen/eis socíals que presten els ens locáis son fruit

de les competéncies que !JEAC i la LSS els assigna com a própies o com a delegades

de competéncies de la Generalitat de Catalunya.

8. Els servéis socials cTatendó primaria de la Xarxa Básica de Servéis Saciáis de

Responsabilitat Pública es presten a 1'Area básica de servéis saciáis, unitat territorial

elemental de programado, prestado i gestíó deis servéis socials, que agrupa els

municipis de menys de vint mil habitants. La gestió de 1'área básica correspon a la

comarca o a 1'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.

9. Lart. 21 de la Lle¡ 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de les persones ¡mmigrades i de

les retornados a Catalunya, també atribueix ais municipis competéncies en aquest

ámbit. Els municipis amb una població inferior a vint mil habitants ^pden prestar el

servei de primera acollida, d'acord amb els requisits fixats regla^r^qtáriarñ^nt, ja sigui

directament o be mitjan^ant un ens supramunicipal, per d^}fegaci'9 o enó^rrec de

gestió.



10. La comarca es l'ámbit supramunicipal del govem local a Catalunya (art. 83 EAC) i

es configura com un ens local formal per municipis que gestiona competéncies i

servéis locáis.

11. L'article 85 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 (cfara en endavant, TRLMRLC),
preveu que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar sen/eis públícs dlnterés

supramunicipal, i també assegurar 1'establiment i la prestado adequada deis servéis

municipals al territori de la comarca i exercir les competéncies municipals en els

termes que estableix la Llei d'organització comarcal de Catalunya i la legislació de

régim local.

12. D'acord amb 1'article 26 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova

el text refós de la Llei d'organ¡tzac¡ó comarcal de Catalunya, el Consell Comarcal ha de

veíllar perqué en els municipis del seu ámbit territorial es duguin a terme, amb nivells

de qualitat homogenis, els servéis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb la

Llei municipal i de régim local de Catalunya, siguin de competencia local. L'efectivitat

de la prestado homogénia deis servéis i la realització de les activitats i les prestacions

cTámbít local es regeixen pels principis de subsidiarietat i cooperacíó locáis,

complementarietat, suplencia, associació, partenariat i participado ciutadana, principis

que s'han de concretar en el programa d'actuac¡ó comarcal.

13. Els municipis podran delegar o encarregar a la comarca la gestió de les

competéncies municipals, que anirá acompanyada de la transferencia deis recursos

necessaris per exercir-los.

14. El Consell Comarcal podrá establir i prestar un serve! que incideixi en 1'ámbit

material sobre el qual els municipis teñen atríbufdes competéncies si está

expressament previst en el programa d'actuació comarcal, d'acord amb els articles 164

i 167 del Reglament cTobres, activitats i servéis deis ens locáis, aprovat pe! Decret

179/1995, de 13 de Juny.

15. El Programa cfActuació Comarcal del Consell Comarcal de l'Alt Camp, aprovat

definitivament peí Pie del Consell Comarcal en la sessió de 28 de novembre de 2012,

estableix les actuacíons i servéis a realitzar a la comarca en ['ámbit de servéis socials.

16. El Consell Comarcal de FAIt Camp es titular de l'Area Básica de Servéis Saciáis

Resta de l'A!t Camp, que integra el conjunt de municipis de la comarca fins a vint mil

habitants.

Correspon al Consell Comarcal, com a titular de 1'Area, 1'exercici de les competéncies

de Fart. 6.1 i 7.4 del Decret 27/2003, de 21 de gener, de IJatenció social primaria. Entre

altres, correspon a la comarca: planificar les polítíques de servéis socials al territori,

per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que hi resideixen, fent ¡ncís ais

grups de poblado mes vulnerables, i establir les línies d'actuació prioritáries en la

política social del Consell Comarcal d'acord amb els criteris básics que e?tabtefí<^el

Contráete Programa vigent en cada període.

17. El Departament Benestar Social i Familia de la Generalitat de C^tunya^stableix
convenís quadriennals de coordinado i cooperació interadmini^tratives ^mb les



comarques a fi de garantir, en 1'ámbit territorial con-esponent, la con-esponsabilitat en la

prestado deis servéis socials i 1'estabilitat deis servéis i de llurs professionals.

18. El finan^ament deis servéis socials básics, correspon de manera compartida a

1'Administració de la Generalitat i ais ajuntaments (art. 62 LSS)

Laportació de la Generalitat es consignará ais seus pressupostos, d'acord amb el que

estableixin el Pía estratégic de servéis socials i la Cartera de servéis socials, i es fixará

en el Contracte-Programa quadriennal, sense que en cap cas 1'aportació sigui inferior

al 66% del cost deis equips de servéis sodals básics, deis programes i projectes, deis

servéis d'ajuda a domicili i de teleassisténcia, i els servéis de centre obert que el Pía

estratégic i la Cartera de servéis saciáis estableixen per a 1'ámbit territorial de cada

área básica de servéis saciáis.

Sens perjudíci que els servéis socials básics han de tendir a la universalitat i la

gratuTtat, 1'usuari o usuaria pot haver de copagar el finangament de la teleassisténcia,

deis servéis d'ajuda a domicili, el servei de transport adaptat i altres que es puguin

establir d'acord amb les tarifes aprovades.

19. El finangament de la infraestructura, deis locáis, de! material, del manteniment deis

sistema d'informac¡ó, del suport administratiu i de les prestacions económiques

cTurgéncia social son a carree deis ens locáis.

20. El finan^ament del servéis socials especialitzats correspon a 1'administració o

entitat que en sigui titular.

21. El Pie del Conseli Comarcal de l'Alt Camp en la sessió de 30 de juliol de 2008 va
aprovar el conveni tipus de cooperado amb els ajuntaments de la comarca de menys

de vint mil habitants en materia de servéis socials, que regulava la delegado de les

competéndes en materia de servéis socíals básics en els termes establerts per la Liei

11/2007, d'11 d'octubre, de servéis socials per part deis ajunts de la comarca.

Atenent a aquests antecedents de fet i fonaments de drets, ES PROPOSA al Pie de la

Corporació, 1'adopció deis següentsACORDS:

PRIMER.- Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell

Comarcal de 1'Alt Camp i 1'Ajuntament deis Garidells en materia de Benestar Social.

SEGON.- Facultar a 1'Alcalde-President per la signatura cTaquest conveni.

TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord al Consell Comarcal de IJAIt Camp.

S'APROVA PER QUATRE VOTS A FAVOR I UN VOT EN CONTRA.

CINQUÉ.- PROPOSTA D'ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE EL^eONVENIS
SEGÜENTS:

—Conveni per la utilització del Complex Esportiu IVlunicipal ^títre 1'Aíuntam^nt
de La Pobla de Wlafumet i 1'Ajuntament deis Garidells.



—Conveni de col-Iaboració per 1'escolarització preferent a 1'escola bressol

municipal "efs Guillemets" entre 1'Ajuntament de La Secuita i 1'Ajuntament deis

Garidells.

—ANTECEDENTS DE FET

Ates que aquest Ajuntament deis Garidells, té signat, per una banda el Conven! per la

utilització del Complex Esportiu IVIunicipal entre 1'Ajuntament deis Garídells i La Pobla
de Mafumet i altra banda el Conven! de col-laboració per IIesco!arització preferent a

['escola bressol municipal "els Guillemets" entre 1'Ajuntament de La Secuita i

['Ajuntament deis Garidells.

—FONAMENTS DE DRET

1.- Lleí 30/92 de Régim Jurídic i Régim Jurídic de les Administradons i Procediment
Administratiu Comú: articles 4, 6, 8 i 9.

2.- Llei 26/2010, de 3 cfagost, de régim jurídic i de procediment de les administradons

publiques catalanes: articles 108 a 112.

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

Corporació ['adopció deis següents acords:

PRIMER.- Aprovar deixar sense efecte els següents Convenís:

l.-Conveni per la utílitzadó del Complex Esportiu Municipal entre 1'Ajuntament de La

Pobla de Mafumet i 1'Ajuntament deis Garidells.

2.-Conven! de col-laboració per Fescolarització preferent a 1'escola bressol municipal

"els Guillemets" entre 1'Ajuntament de La Secuita i 1'Ajuntament deis Garidells.

SEGON.- Notificar aquest acord a 1'Ajuntament de La Secuita i a rAjuntament de La

Pobla de Mafumet.

S'APROVA PER UNANIMITAT.

SISÉ.- PROPOSTA D'ACORD DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE DISSOLUCIÓ
DEL CONSORCI DE DESENVOLUPAMENT DE L'ALT CAMP I EXECUCIÓ DELS

ANTECEDENTS DE FET:

1. El Consorci de Desenvolupament de 1'Alt Camp va constituir-se en data 16 de maig

de 2001 com un gmp cTacció local que té com a objectiu desenvoluparpte/prográt^ies

de la Unió Europea que contribueixen a revitalítzar les econom^s locáis rura}

mantenir i crear ocupado en aquestes zones, eliminar les desigualt^^enti^ els poblej

de la comarca i afavorir la ¡gualtat de drets entre homes i dones.



2. Mitjangant Resolució del director general de Desenvolupament Rural, de 20 de

desembre del 2001, el Consorci fou seleccionat com a grup d'acció local per gestionar

la iniciativa comunitaria Leader Plus, que es concretava en la gestió deis ajuts

destináis a activitats o ¡nversions productives en el marc de la iniciativa comunitaria

esmentada.

3. D'acord amb 1'art. 8.5 del RD 2/2002 d'11 de gener, peí qual es regula 1'aplicació de

la iniciativa comunitaria Leader Plus i els programes de desenvolupament endógen de

grups d'acdó local, inclosos ais Programes Operatius Integrats i en els Programes de

Desenvolupament Rural (PRODER), es va signar el conveni amb el Ministeri

cTAgricultura, Pesca i Alimentado i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

de la Generalitat de Catalunya, peí qual es regulaven les normes cfadjudicació,

utilització, control, seguiment i avaluado de la subvenció global concedida a aquest

Consorci, en el marc del programa de la iniciativa comunitaria Leader Plus, per tal de

contribuir al desenvolupament rural integrat del territori cTactuació.

4. La cláusula quinze del conven! que regula la durada del conveni, preveu que la

vigencia será d;aquest Ínstrument s'estendrá, com a mínim, cinc anys després del

darrer pagament efectuat peí Grup d'Acció Local, i mentre sigui vígent el Consorci no

podrá d¡ssoldre's llevat que, préviament, es garanteíxi davant 1'Organisme Intermedian

les responsabilitats concretes.

5. Ates que el darrer pagament es va realitzar en data 20/11/2008, i que des de l'any

2008 el Consorci esmentat no ha realitzat cap activitat, mitjangant Decret de

Presidencia núm. 5/2015 de 20 d'octubre de 2015, s'ha proposat la dissolució del

Consorci.

6. El Consorci de Desenvolupament de 1'Alt Camp, en la sessió de FAssemblea
General de 28 d'octubre de 2015, va aprovar inicialment la seva dissolució, amb el vot
favorable d'un mínim de les dues terceres parts deis membres que legalment la
constitueixen, tal i com estableix fart. 26 deis Estatuts del l)ens.

7. En la mateixa sessió de 1'Assemblea General, es va declarar al Consell Comarcal de
1'Alt Camp successor universal del Consorci de Desenvolupament de 1'Alt Camp
extingit, facultant-
lo per a la realització de totes les operacions que resultin adients per a 1'efectiva
fínalització de les operacions pendents d'execució

FONAMENTS DE DRET:

1. L'art. 26 deis Estatuts del Consorcí regula les causes de dissolució. Per poder

adoptar Facord es requereix el vot favorable dlun mínim de dues terceres parís deis

membres del Consorcí i la ratificado per part deis órgans competents deis ens

consorciats.

2. L'art. 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sectf

altres mesures de reforma administrativa i 1'art. 324 del Decret 179/199^

juny, peí qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i servéis deis

que fa al régím jurídic aplicable a la dissolucíó del Consorci.



3. Ladopció cTaquest acord correspon al Pie per majoria absoluta d'acord amb els arts.

22.1, lletres p i q, i l)art. 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abríl reguladora de les bases

de régim local.

Pertot 1'exposat, es proposa al Pie de 1'ajuntament que adopti 1'acord següent:

PRIMER.- Ratificar ia dissolució del Consorci de Desenvolupament de 1'Alt Camp,

aprovada per FAssemblea General del Consorci en la sessió de 28 d'octubre de 2015,

basant-se en els comptes financers en aquesta data ¡ que serán els que formaran parí

de! Compte General de 2015, sense perjudici deis ajustos del procés de liquidació. El

text integre de l)acord de dissolució es el que consta al BOP de Tarragona núm. 226,

de 17.11.2015 i en e! DOGC núm. 6997, de 13.11.2015.

SEGON.-Publicar els acords al BOPT i DOGC i al tauler d'anuncis de ¡a corporació.

Aquests anuncis els efectuará el Consorci de Desenvolupament de 1'Alt Camp, amb

carácter col-lectiu i substituint els que haurien de publicar separadament cadascun

deis ens locáis que integren el Consorci, quedant fonnalitzada en aquest acte ¡a

delegado de facultáis necessáries per fer les publicacions.

TERCER.- Notificar aquests acord al Consell Comarcal de 1'Alt Camp com a successor

universal del Consorci.

S'APROVA PER UNANIMITAT.

SETÉ.- PROPOSTA D'ADHESSIÓ AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

ANTECEDENTS DE FET:

El passat mes de juliol va entrar en vigor una part de la Llei 19/2014, del 29 de

desembre, de transparencia, accés a la informado i bon govem.

Per facilitar el compliment cfaquesta Llei, la Generalitat, mitjan^ant el Departament de

Govemació i Relacions Insíítucionals i IIEscola d'AdmÍnistració Pública de Catalunya,

les Diputacions, el Consorci AOC, el Consorci Locairet i 1'Associadó Catalana de

Municipis i la Federado de Municipis han impuisat un projecte comú; en aquest
projecte está indos:

-Un portal comú de transparencia ¡ntegrat amb el Portal de Transparencia de

Catalunya.

-Uns conjunts de dades en format de dades obertes i reutilitzables, ¡ntegrant la

¡nformació de les bases de dades d'ens supramunicipals.

-Els trámits electrónics adregats ais ciutadans per a fer les sol-licituds d'accés

d'informació i propostes, mitjangant la solució E-TRAM.

-Suport jurídic i técnic ais ens locáis en rámbít de la publicitat activa, ia int^rconne;

de portáis i la ¡ntegració dlnfomnació.

-Guia cTaplicacÍó de la Llei de transparencia i un model cTordenan^a.



Atenent ais antecedents de fet, ES PROPOSA 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol-licitud d'alta al Servei.

SEGON.- Acceptar les condicions generáis i especifiques que regulen la prestació del

servei per electrónica www.seu.cat/consorciaoc.

TERCER.- Encarregar al Consorcí AOC com a encarregat del tractament de les dades

de carácter persona] a les quals pugui teñir accés en els termes exposats a la present

sol-licitud.

S'APROVA PER UNANIMITAT

El Presiden! aíxeca la sessió, de la qual, com a secretaria, estenc aquesta acta.


