AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DELS DOMENYS

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS

Identificació de la sessió

Caràcter: ordinari
Data: 17 de setembre de 2015
Horari: De les 21.00 a 22.40 hores
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament

Assistents:

MAGÍ PALLARÈS MORGADES, alcalde CiU
XAVIER VONA I CASANELLA, regidor CiU
MARC PALAU MORGADES, regidor CiU
MARIA JOSEFA ROIG BATET, regidora CiU
MONTSERRAT OSORIO VICENTE, regidora CiU
ALBERT CARRERAS CARALT, regidor CiU
JOAN IGNASI LÓPEZ VILA, regidor ERC
SIMÓ CASALS JANE, regidor ERC
NURIA CASTILLO MARCO, regidora ERC
MARC BARTRA HERNANPEREZ, regidor ERC

Regidors absents que han excusat la seva assistència: MANUEL CUENCA GUERRERO, regidor PSC

Regidors absents que no han escusat la seva assistència: Cap
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Secretari: Manel Pahissa i Casas, el qual fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per existir el quòrum
legal establert els articles 46 .c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 98.c)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya; 90.1 del RD 2568/1986, de 18 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les Entitats Locals

La sessió ha estat degudament convocada i establert el següent ordre del dia:
1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 22 DE JUNY DE 2015
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 20 DE JULIOL DE 2015
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 31 D’AGOST DE 2015

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA NÚMS. 41 al 188 DE 2015.

3.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS EXERCICI 2014 (EXPD. 153/2015)

4.- MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL ( EXPD. 231/2012)

5.- APROVACIÓ INICIAL D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS AL
CONVENI DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET (EXPD. 179/2015)

6.- CORRECCIÓ D’ESMENES DEL FITXER DE TRIBUTS D’ACORD AMB LA DISPOSICIÓ PUBLICADA
AL BOPT NÚM. 74, DE 30 DE MARÇ DE 2015 ( EXPD. 150/2014)

7.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACORD DEL COMITÈ EXECUTIU DE LA FMC EN RELACIÓ A LA
GARANTIA DE PROTECCIÓ DELS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL ATORGATS PELS ENS LOCALS
(EXPD. 74/2015)

8.- INFORMACIÓ DE LA GESTIÓ
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9.- PRECS I PREGUNTES

Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde
declara oberta la sessió.

Desenvolupament de la sessió
1.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Acta de la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament de 22 de juny de 2015
Acta de la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament de 20 de juliol de 2015
Acta de la sessió extraordinària del ple de l’ajuntament de 31 d’agost de 2015
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’alcalde sotmet l’aprovació de les actes anteriorment mencionats a
votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 10 corresponent als partits polítics (06 CIU, 4 ERC)
Abstenció : 0
En contra: 0
L’alcalde declara aprovada per unanimitat dels presents les actes de la sessió extraordinària del ple de
l’ajuntament de 22 de juny de 2015, de 20 de juliol de 2015 i de 31 d’agost de 2015

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. (Decrets núm. 41 al 188 del 2015)
És dóna compte de les resolucions d’alcaldia núm. 41 al 188 del 2015:

16/03/2015

Decret de requeriment de documentació a FFC Aqualia de la proposta de modificació de tarifes de
l'aigua presentada.

42

17/03/2015

Decret donar compte suspensió aprovació preus Comissió de Preus de Catalunya de la
modificació tarifes aigua AQUALIA

43

17/03/2015

Decret nomenament director de l'obra i coordinador de seguretat de l'obra d'arranjament de la
zona recreativa i lúdica de la Torregassa

44

17/03/2015

Decret requeriment control específic activitat granja

41
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45

17/03/2015

Decret nomenament lletrat i procuradors diligències prèvies 1237/2014 Jutjat 3 del Vendrell

46

19/03/2015

Decret nomenament lletrat i procurador recurs contenciós administratiu 73/2015 interposat pels
Germans
.

47

19/03/2015

Cessió espai casa de cultura pel dia 27 de març de 2015 festa d'aniversari

48

23/03/2015

Convocatòria JGL 23/3/2015

49

23/03/2015

Decret pagaments i nòmines març

50

24/03/2015

Decret requeriment Reciclatges Penedès, SL llicències d'obres Planta de reciclatge

51

24/03/2015

Decret de subministrament de documentació a petició de la regidora de PSC.

52

25/03/2015

Retirada del vehicle BMW 524 TD B-5511-SW del c/ Merla

53

26/03/2015

Decret remissió còpia de l'expedient del recurs ordinari 73/2015 dels germans

54

27/03/2015

Cessió material vari pel 6 d'abril de 2015

55

27/03/2015

Decret baixes drets reconeguts

56

27/03/2015

Decret baixes obligacions exercicis anteriors

57

27/03/2015

Decret Plans Pressupostaris 2016-2018

58

31/03/2015

Decret liquidació pressupost 2014

59

31/03/2015

Decret designació llocs gratuïts i oficials per propaganda electoral i campanyes

60

01/04/2015

Decret d'entrega de documentació sol·licitada per

61

07/04/2015

Decret prolongació vida laboral Sra.

62

09/04/2015

Decret d'entrega de documentació sol·licitada a la regidora del PSC Montserrat Lope

63

13/04/2015

Convocatòria de la Junta de Govern Local 13/04/2015

64

13/04/2015

Designació del representant per a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015

65

15/04/2015

Decret de tramesa de còpia de la documentació sol·licitada de la parcel·la 359 dels Arquets

66

15/04/2015

Autorització tall camins i ocupació zones 4a. Cursa Muntanya del Centreex

67

15/04/2015

Autorització ús camp de futbol any 2015

68

20/04/2015

Decret anul·lació factura AMI 2015

69

23/04/2015

Convocatòria Ple extraordinari 27/04/2015

Plaça Joan Roig, núm. 2
Tel. 977 67 71 13 / Fax 977 67 85 98
43713 Sant Jaume dels Domenys
4

.

AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DELS DOMENYS

70

27/04/2015

Cessió de material sol·licitat (cadires, taulons i cavallets)

71

28/04/2015

Convocatòria JGL 27/4/2015

72

28/04/2015

Decret de pagament i nòmines abril

73

30/04/2015

Autorització pas pel municipi IV Clàssica Isaac Gálvez el pròxim 16 de maig de 2015

74

04/05/2015

Decret aprovació d'incorporació de romanents de crèdit a l'exercici 2015

75

04/05/2015

Requeriment documentació activitat

76

05/05/2015

Cessió de sala de Lletger per una festa d'aniversari

77

06/05/2015

Cessió aparell centraleta en desús del dispensari municipal de St. Jaume per xarxa Santa Tecla
per cobrir el del dispensari de Llorenç del Penedès (centraleta NETCOM model SIEMENS núm.
CV019921)

78

06/05/2015

Decret subvencions projectes activitats en l'àmbit de joventut( Pla local de Joventut)

79

07/05/2015

Decret de compensació de deute amb Aqualia per publicacions en el BOP i deutes del cànon de
l'ACA

80

08/05/2015

Autorització tall carrer revetlla de Sant Joan

81

11/05/2015

Convocatòria JGL 11/05/2015

82

12/05/2015

Decret requeriment documentació FCC Aqualia, SA

83

12/05/2015

Decret neteja de solars 2015

84

12/05/2015

Decret neteja solars c/ Marinada, núm. 7

85

13/04/2015

Cessió material sol·licitat (taulons, cavallets i cadires)

86

14/05/2015

Decret suspensió informe aprovació tarifa de l'aigua Comissió de Preus de Catalunya

87

14/05/2015

Decret de pagament a 14 de maig 2015

88

14/05/2015

Decret fraccionament deute

89

15/05/2015

Decret prestació supramunicipal 2014

90

20/05/2015

Decret requeriment documentació a la Directora Domenys Ràdio,

91

25/05/2015

Decret convocatòria JGL 25/5/2015

92

26/05/2015

Decret de pagament i nòmines maig

93

26/05/2015

Autorització tall carrer Sant Antoni revetlla de Sant Joan
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94

27/05/2015

Decret reconeixements de trienni

95

27/05/2015

Cessió de sala de Lletger per una festa d'aniversari

96

27/05/2015

Decret incoació expedient de compensació de deutes no tributaris

97

29/05/2015

Decret informe urbanístic activitat

98

29/05/2015

Decret contractació per la via d'urgència peó de la Brigada Municipal Sr.

99

02/06/2015

Decret d'ajornament presentació documentació per transmissió llicència de taxi

100

03/06/2015

Decret remissió còpia de l'expedient del recurs ordinari 212/2015 expedient ambiental
LLA346/2013 Reciclatges Penedès

101

05/06/2015

Nomenament directora de l'obra i coordinadora de seguretat a Maria Almirall per les obres de
pavimentació de l'espai de la Rambla.

102

08/06/2015

Convocatòria JGL 8/6/2015

103

09/06/2015

Convocatòria Ple extraordinari urgent 10/06/2015

104

09/06/2015

Nomenament advocats recurs ordinari 73/2015 interposat per la família
Arquets

105

09/06/2015

Nomenament lletrats serveis jurídics Diputació de Tarragona Judici verbal 670.2014

106

09/06/2015

Nomenaments lletrats i procuradors dels tribunals Diputació de Tarragona recurs contenciós
administratiu 198.2015

107

10/06/2015

Sessió especial constitució de la corporació i elecció de l'alcalde el proper dia 13 de juny de 2015
a les 12 hores

108

10/06/2015

Convocatòria JGL 10/6/2015 aprovació última acta

109

10/06/2015

Decret d'avançament pagament ajut especial del CCBP a la Sra.

110

11/06/2015

Autorització cessió material revetlla de Sant Joan 2015

111

15/06/2015

Autorització tirada al plat diferents dies Societat de Caçadors

112

15/06/2015

Delegacions de l'alcaldia en la Junta de Govern Local i en regidors/res

113

15/06/2015

Designació dels membres de la Junta de Govern Local i dels Tinents d’Alcaldia

114

15/06/2015

Autorització tall carrer Llevant per la revetlla de Sant Joan

115

16/06/2015

Decret d'acceptació de la proposta provisional de concessió de subvenció de l'ACA
TES/2465/2014 actuacions de manteniment lleres públiques (riera el Papiolet)
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116

16/06/2015

Decret reconeixement deute i pagament d'interessos de demora Cespa Gestión de Residuos,
SAU

117

16/06/2015

Autorització instal·lació 3 o 4 caravanes per la revetlla de Sant Joan a la zona de l'aqüeducte

118

16/06/2015

Autorització acampada nit del dia 2 de juliol a Lletger i utilització wc escoles de Lletger

119

17/06/2015

Decret de pagament i nòmines maig

120

17/06/2015

Cessió espai escoles del Papiolet pel dia 19 de juny de 2015 festa d'aniversari

121

17/06/2015

Cessió de 80 cadires, 7 taulons i 21 cavallets

122

18/06/2015

Ple organització ajuntament 22 de juny de 2015

123

18/06/2015

Reconeixement obligacions pendents d'aplicació pel 2015 Cespa Gestión de Residuos

124

18/06/2015

Reconeixement obligacions pendents d’aplicació pel 2015

125

19/06/2015

Reiterament de retirada del vehicle abandonat Opel Corsa B-6238-GT

126

23/06/2015

Decret compensacions deutes no tributaris Sr.

127

26/06/2016

Decret execució subsidiària i pagament ordre de neteja de solars (

128

29/06/2015

Decret convocatòria JGL 29/6/2015

129

30/06/2015

Decret nomenament lletrats Diputació de Tarragona recurs apel·lació 40.2012

130

01/07/2015

Decret informe favorable acumulació de la plaça de Secretaria Intervenció Ajuntament de la Bisbal
del Penedès

131

03/07/2015

Autorització tall carrer Sant Pere per celebrar una festa de carrer

132

03/07/2015

Neteja solars (2a remesa)

133

06/07/2015

Autorització 6a. BTT Vegueria Penedès dia 25 de juliol de 2015

134

06/07/2015

Retirada del vehicle abandonat Ford Mondeo B-4391-PP

135

07/07/2015

Declarar el sobreseïment de l'expedient 194/2014 de restauració de la legalitat física alterada
contra els hereus de
de la finca

136

10/07/2015

Decret convocatòria Comissió Especial de Comptes

137

10/07/2015

Decret aprovació modificació del pressupost per generació de crèdits

138

13/07/2015

Decret declarar a la Sra.

139

13/07/2015

Declaració de la compensació del deute no tributari a l'empresa Aqualia Gestión Integral
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140

13/07/2015

Convocatòria JGL 13/7/2015

141

14/07/2015

Decret de convocatòria Ple extraordinari 20 de juliol 2015

142

15/07/2015

Cessió de sala de Lletger per una festa d'aniversari

143

15/07/2015

Cessió d'ús de la plaça 11 de setembre per una festa d'aniversari

144

16/07/2015

Decret nomenament lletrats Diputació de Tarragona incident d'execució de sentència número
6.2015

145

16/07/2015

Decret neteja de solars 2015

146

20/07/2015

Autorització tall de carrer Francesc Macià sopar per la Festa Major 2015

147

20/07/2015

Convocatòria JGL 20/7/2015

148

20/07/2015

Pagaments 20 de juliol de 2015

149

21/07/2015

Ordre d'emissió d'informe per part d'AQUALIA per les queixes d'usuaris del carrer Cinturó ( Sr.
i
)

150

22/07/2015

Autorització tall de carrer Sant Francesc dies 23, 24 i 25 de juliol per la Festa Major 2015

151

28/07/2015

Nomenament lletrada Sra. Isabel Obradó recurs d'apel·lació 160.2015 TSJC Secció tercera Sala
contenciosa administrativa

152

28/07/2015

Decret sol·licitud de subvenció per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior
2015

153

30/07/2015

Decret de desestiment de la sol•licitud d’aplicació de coeficients 2014 i anys successius que
aquest ajuntament va realitzar amb data 5 de març de 2013, us comunico que en desistim per a
l’any 2016.

154

30/07/2015

Decret de contractació del servei de vigilància nocturna de la piscina municipal per evitar actes
vandàlics.

155

31/07/2015

Decret d'entrega de documentació sol·licitada pel Sr.
municipal.

156

03/08/2015

Retirada de vehicles c/ Lloret d'Austràlia, 21 BMW 318

157

03/08/2015

Autorització tall de carrer Joan Fuster per un sopar

158

04/08/2015

Lloguer de la sala gran de la Casa de Cultura i tres taulons amb nou cavallets i 19 cadires per una
festa d'aniversari

06/08/2015

Decret designació llocs gratuïts i oficials per propaganda electoral i campanyes Eleccions
Parlament de Catalunya 27/09/2015

159
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160

06/08/2015

Designació del representant per a les eleccions al parlament de Catalunya del 27 de setembre de
2015

161

07/08/2015

Decret d'entrega de documentació sol·licitada pel Sr.

162

07/08/2015

Decret contractació com a personal laboral temporal fins la provisió de la plaça en propietat de la
Sra.
com a personal de neteja

163

07/08/2015

Resposta al Sr.

164

07/08/2015

Resposta a la Sra.
clavegueram

165

10/08/2015

Convocatòria Junta de Govern Local 10/08/2015

166

11/08/2015

Designació de municipi per a la composició i funcions dels Consells Territorials de la Propietat
Immobiliària.

167

13/08/2015

Incoació expedient baixes padró habitants

168

13/08/2015

Decret d'alcaldia prelació personal administratiu funcionari de carrera substitució del Secretari
Interventor

169

17/08/2015

Resolució per sotmetre la memòria als informes preceptius activitat espectacles 364/2014

170

17/08/2015

Decret d'alcaldia modificació augment de dedicació de la Directora de la Ràdio Municipal Sra.

171

19/08/2015

Autorització 8a. Pedalada Solidària per Mountaineers for Himalaya Foundation del 27-09-2015

172

19/08/2015

Decret de requeriment d'esmena de sol·licitud de pròrroga liquidació plusvàlua

173

24/08/2015

Requeriment esmena activitat apícola

174

25/08/2015

Decret línies fonamentals del pressupost de l'exercici 2016

175

25/08/2015

Lloguer de la sala del Papiolet per una festa d'aniversari

176

25/08/2015

Decret de pagament i nòmines agost

177

25/08/2015

Retirada del vehicles FIAT PUNTO del c/ Camí del Maiol

178

26/08/2015

Convocatòria Ple extraordinari 31 d'agost de 2015 per al sorteig membres meses Eleccions
Parlament de Catalunya 2015

179

27/08/2015

Nomenament advocada i procurador dels tribunals recurs ordinari 212/2015 Jutjat contenciós
administratiu 2 de Tarragona

180

28/08/2015

Nomenament advocada i procurador dels tribunals procediment de alcance B-101/15 Tribunal de
Cuentas Exp.181.2015

relativa permís obres Cooperativa

d'acord informe d'AQUALIA sobre queixes dels serveis.
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181

28/08/2015

Decret substitució Secretari Interventor

182

31/08/2015

Autorització batudes de caça major temporada 2015-2016

183

31/08/2015

Convocatòria JGL 31/08/2015

184

01/09/2015

Lloguer de la sala gran de la Casa de Cultura per un dinar familiar

185

03/09/2015

Neteja solars (4a remesa)

186

03/09/2015

Tall del carrer Sant Francesc el dia 7/9 de 9 a 1 per canvi de pal de formigó de línia elèctrica

187

04/09/2015

Decret contractació monitores menjador escolar curs 2015/2016

188

10/09/2015

Convocatòria Ple ordinari 17 de setembre de 2015

El Ple es dóna per assabentat.

3.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS EXERCICI 2014 (EXPD. 153/2015)
El Secretari dóna lectura del següent:
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels organismes
autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de l’actual
exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari2014. s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial
de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 3 d’agost del 2015 Exposat el compte
general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 186 de data 11 d’agost del 2015
pel període reglamentari, no s’hi ha formulat reclamacions, observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració
local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS:

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, integrats pels següents
documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de l’entitat
local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas
de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat
per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic
2014 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part
expositiva.
Després d’un debat entre regidors, l’alcalde sotmet l’aprovació de la proposta anteriorment mencionada a
votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 6 corresponent al partit polític (06 CIU)
Abstenció : 0
En contra: 4 corresponent al partit polític (04 ERC)
L’alcalde declara aprovada per majoria absoluta la proposta anteriorment transcrita

4.- MODIFICACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL ( EXPD. 231/2012)
El Secretari dóna lectura del següent:
ANTECEDENTS
Atès que, per acord del Ple de la Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2012
es va aprovar, entre d’altres de l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Sant Jaume dels
Domenys i nomenament de la Comissió Municipal de delimitació, essent la part dispositiva el següent:
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Primer.- Iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Sant Jaume dels Domenys que afecta a la urbanització
del Papagai.
Segon.- Nomenar l'Alcalde, Sr. Magí Pallarès i Morgades, Regidor Sr. Xavier Vona i Casanella, el Regidor Sr. Joan Viñas
i Pros, com a tècnic el Sr. Josep Almirall I Montserrat i el Secretari Manel Pahissa i Casas de l'Ajuntament de Sant Jaume
dels Domenys com a membres de la Comissió que ha de representar l'Ajuntament en les operacions de delimitació del
terme municipal.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès i al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya
Quart.- Notificar als propietaris de les finques afectades els acords i la data de les operacions de delimitació,
una vegada l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys hagi nomenat la seva Comissió i hagi estat determinada la data
de les operacions de delimitació.
Cinquè.- Facultar l'Alcalde-President de la corporació en qui delegui perquè dugui a terme les actuacions necessàries per
fer efectius aquests acords.

Atès que el passat dia 13 de juny del 2015 es va constituir el nou Ajuntament per la legislatura 2015-2019,
que ha comportat una canvi de nous Regidors i que això comporta modificar els membres de la Comissió
Municipal de delimitació.
Es proposa l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació del punt segon de la part dispositiva de l’acord del Ple de la corporació en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2012 de nomenament dels membres de la Comissió
que ha de representar l’Ajuntament en els operacions de delimitació del terme municipal que afecta a la
urbanització del Papagai quedant de la següent manera:
Nomenar l'Alcalde, Sr. Magí Pallarès i Morgades, Regidor Sr. Xavier Vona i Casanella, el Regidor Sr. Albert
Carreras i Caralt , com a tècnic el Sr. Josep Almirall i Montserrat i el Secretari de l'Ajuntament de Sant Jaume
dels Domenys com a membres de la Comissió que ha de representar l'Ajuntament en les operacions de
delimitació del terme municipal
Segon.- Notificar aquest acord a l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- .- Facultar l'Alcalde-President de la corporació en qui delegui perquè dugui a terme les actuacions
necessàries per fer efectius aquests acords.
En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’alcalde sotmet l’aprovació de la proposta anteriorment
mencionada a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 6 corresponent al partit polític (06 CIU)
Abstenció : 4 corresponent al partit polític (04 ERC)
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En contra: 0
L’alcalde declara aprovada per majoria absoluta la proposta anteriorment transcrita

5.- APROVACIÓ INICIAL D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DELS DOMENYS AL
CONVENI DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET (EXPD. 179/2015)
El Secretari dóna lectura del següent:
Localret, és el Consorci Local per a l’impuls de la societat del coneixement a tots els municipis, que dóna
assessorament, orientació tècnica i jurídica, crea eines, representa i presta serveis a tots els ajuntament que
en formen part.
Als Ajuntaments adherits a Localret, poden gaudir de mantera gratuïta del serveis com:
1.-Reunions d’anàlisi
2.- Assessorament jurídic
3.- Auditoria bàsica de les factures de telecomunicacions de l’Ajuntament
4.- Agregació de la demanda dels serveis de telecomunicacions
5.- Atenció a les consultes i incidències relacionades amb els serveis de telecomunicacions
6.- Assessorament en infraestructures de telecomunicacions
7.- Estalvi en les contractacions de l’Ajuntament: PECAP
8.- Participació ciutadana en xarxa: CONSENSUS
9.- Centre Multimèdia per als ajuntaments: MiraTV
10.- Informació i publicacions
11.- Tallers i Jornades
12.- Atenció a les consultes i incidències relacionades amb societat del coneixement
Localret, també ofereix altres serveis de valor afegit, que per la seva especificitat i per la naturalesa dels
treballs que comporten poden significar un cost per a l’Ajuntament. En la majoria dels casos es tracta de
projectes específics desenvolupats a mida per a l’Ajuntament que té una necessitat concreta en aquest
sentit:
1.- Infraestructures i xarxes soterrades de telecomunicacions
2.- Infraestructures de radiocomunicació
3.- Xarxes sense fils: Pla d’implantació de xarxes sense fils municipals
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4.- Contractació de serveis de telecomunicacions
5.- Pla de telecomunicacions corporatives (PTC)
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’adhesió del municipi de Sant Jaume dels Domenys al Consorci local Localret,
constituït pels municipis catalans inclosos a les demarcacions formades segons allò que preveu la Llei
42/1995, de 22 de desembre de les Telecomunicacions per Cable, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya, així com aprovar, també, els Estatuts pels quals es regeix el Consorci,
publicats al BOP núm. 103 de 6 de maig de 1997.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils, a efecte de presentació
d’al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. De no presentar-se’n cap, l’aprovació
inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a l’execució dels presents acords.
Quart.- Notificar els presents acords al Consorci local Localret, als efectes previstos a l’article 3 dels Estatuts
del Consorci, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
L’alcalde sotmet l’aprovació de la proposta anteriorment mencionada a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 10 corresponent als partits polítics (06 CiU, 04 ERC).
Abstenció : 0
En contra: 0
L’alcalde declara aprovada per unanimitat dels presents la proposta anteriorment transcrita

6.- CORRECCIÓ D’ESMENES DEL FITXER DE TRIBUTS D’ACORD AMB LA DISPOSICIÓ PUBLICADA
AL BOPT NÚM. 74, DE 30 DE MARÇ DE 2015 ( EXPD. 150/2014)
El Secretari dóna lectura del següent:
Aquesta entitat per a l’ exercici de les seves competències i funcions requereix el tractament de dades de
caràcter personal, regulat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal i el Regalament que la desenvolupa,a provat per Reial Decret 1720/2007.
En aquest sentit, el Ple ordinari celebrat el 19 de març de 2015, va aprovar la creació i modificació de fitxers
de l’ajuntament que contenen dades de caràcter personal.

Plaça Joan Roig, núm. 2
Tel. 977 67 71 13 / Fax 977 67 85 98
43713 Sant Jaume dels Domenys
14

AJUNTAMENT DE
SANT JAUME DELS DOMENYS

Aquests fitxers han estat publicats al BOPT núm. 74 de 30 de març de 2015, i posteriorment inscrits a
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades d’acord amb les resolucions dictades a l’empar del que
estableixen els articles 3 i 8 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, en atenció a les sol·licituds presentades el 23 de juliol de 2015, registrades amb els números 1061,
1062, 1063, 1064 i 1065, respectivament, excepte el fitxer “Tributs” que resta pendent del compliment del
requeriment i per tant d’esmenar per part de l’Ajuntament.
En virtut de tot això, es formula el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la correcció d’esmenes de la disposició publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona núm. 74, de 30 de març de 2015, d’acord amb els extrems del fitxer de Tributs relacionats a
l’annex següent:
Annex 1
1.- Fitxer: Tributs
Estructura del fitxer:
Dades identificatives, nom i cognoms, DNI/NIF, telèfon, adreça postal o electrònica.
Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions.
Dades econòmicofinanceres i d’assegurances: dades bancàries, ingressos/rendes, impostos, deduccions.
Dades relatives a la comissió d’infraccions penals i/o administratives
Sistema de tractament; parcialment automatitzat
Segon.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de la disposició de creació
i modificació, i dels annexos que l’acompanya.
Tercer- Obrir el termini d’ informació pública per un termini de 30 dies per tal de que els ciutadans puguin
exercitar efectivament els drets previstos a la normativa; dirigint-se a la seu d’ aquesta entitat.
Quart.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades de resolució.
Cinquè.- Els òrgans responsables de cada fitxer han d’ adoptar les mesures tècniques, de gestió i
organització necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com
totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectiu els drets de les persones afectades reconeguts
a la LOPD i a les normes que la despleguen.
En no fer ús de la paraula cap regidor, l’alcalde sotmet l’aprovació de la proposta anteriorment mencionada a
votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 10 corresponent als partits polítics (06 CiU, 04 ERC).
Abstenció : 0
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En contra: 0
L’alcalde declara aprovada per unanimitat dels presents la proposta anteriorment transcrita.

7.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACORD DEL COMITÈ EXECUTIU DE LA FMC EN RELACIÓ A LA
GARANTIA DE PROTECCIÓ DELS AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL ATORGATS PELS ENS LOCALS
(EXPD. 74/2015)
El Secretari dóna lectura del següent:
El Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’Impost sobre el Valor
Afegit, aprovat pel RD 1624/1992, de 29 de desembre; el Reglament General de Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat per RD 520/2005, de 13
de maig; el RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els
procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels
procediments d’aplicació dels tributs i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat
per RD 1619/2012, de 30 de novembre, obliga a declarar totes les subvencions, ajuts i auxilis sense cap
limitació i sense cap distinció o excepció per raó objectiva i/o subjectiva. Abans d’aquesta reforma la
quantitat a partir de la qual era obligatòria aquesta informació s’establia en 3.000 €.
La vigència d’aquesta norma comporta que, entre d’altres, els ajuts socials que atorguen els municipis, per
limitats que siguin en la seva quantia, es puguin veure afectats per procediments d’embargament tramitats
per l’Administració Tributària per fer-hi front al pagament dels deutes que puguin tenir davant la Hisenda
estatal els beneficiaris. De fet, aquests procediments ja són tramitats per l’AET en diversos municipis. Això
comporta unes conseqüències que violenten la mateixa situació que l’ajut social i l’activitat municipal en
aquest àmbit intenta pal·liar o resoldre.
La previsió d’aquesta norma entra en frontal contradicció amb l’estat social de dret i amb una multidisciplinari
activitat dels poders públics adreçada, precisament, a ajudar les persones i famílies en situacions de
desprotecció o risc social. La tasca dels governs locals en aquest àmbit ha estat i és exemplar i cabdal per
protegir els drets del més dèbils i garantir la cohesió social. Per això, una previsió normativa com aquesta,
que obeeix única i exclusivament a criteris recaptatoris, sense tenir en compte d’altres factors que el nostre
ordenament jurídic ha de considerar –com ja ho feia la norma vigent fins l’any 2013-, esdevé un atac a les
polítiques de cohesió social que els municipis impulsen, en general, i als programes d’atenció social que els
governs locals executen, en particular.
El Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya va aprovar en data 8 de juny de 2015 el
següent:
PRIMER. Demanar al Govern de l’Estat, a través del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la
modificació de les normes en virtut de les quals s’alliberen els límits mínims a partir dels quals és obligatòria
la tramesa d’informació regulada al Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre i/o alternativament es reguli
l’excepcionalitat dels ajuts d’urgència social atorgats pels ens locals en el sentit que els procediments
previstos en execució del que disposa l’esmentat RD 828/2013 no puguin afectar aquests ajuts socials.
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SEGON. Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya.
TERCER. Notificar aquest acord a la FEMP per tal que aquesta entitat, integradora de les diferents entitats
territorials, s’adreci al MHAP amb l’objectiu expressat en la seva part dispositiva.
En conseqüència, l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, reunit en sessió plenària, donar suport a
l’acord del Comitè executiu de la FMC en relació a la garantia de protecció dels ajuts d’urgència social
atorgats pels ens locals,
ACORDA
PRIMER. Demanar al Govern de l’Estat, a través del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la
modificació de les normes en virtut de les quals s’alliberen els límits mínims a partir dels quals és obligatòria
la tramesa d’informació regulada al Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre i/o alternativament es reguli
l’excepcionalitat dels ajuts d’urgència social atorgats pels ens locals en el sentit que els procediments
previstos en execució del que disposa l’esmentat RD 828/2013 no puguin afectar aquests ajuts socials.
SEGON. Trametre aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya.
TERCER. Notificar aquest acord a la FEMP per tal que aquesta entitat, integradora de les diferents entitats
territorials, s’adreci al MHAP amb l’objectiu expressat en la seva part dispositiva.
En no fer ús de la paraula cap regidor més, l’alcalde sotmet l’aprovació de la proposta anteriorment
mencionada a votació amb el següent resultat:
Vots a favor: 10 corresponent als partits polítics (06 CiU, 04 ERC).
Abstenció : 0
En contra: 0
L’alcalde declara aprovada per unanimitat dels presents la proposta anteriorment transcrita

8 .- INFORMACIÓ DE LA GESTIÓ.
En aquest punt de l’ordre del dia no intervé cap Regidor.

9.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió essent les hores 22,40 hores del contingut de la
qual s’aixeca la present acta que signa l’alcalde i jo, el secretari que en dono fe.
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El secretari

Vist i plau
L’alcalde

Magí Pallarès Morgades
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