A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA

Alcaldessa
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidor (S’incorpora a les 20.12h)
Regidora (S’incorpora a les 20.12h)
Regidor (S’incorpora a les 20.08h)
Regidora (S’incorpora a les 20.12h)
Regidor (S’incorpora a les 20.12h)
Regidor
Regidora
Regidor

Montserrat Cosialls Sotos

Secretaria Interventora accidental

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA:
1.- Exp. núm.: 1036/2016 Creació de la Comissió de suggeriments.
2.- Exp. núm.: 1048/2016 Ampliació delegació facultats Base-Gestió
d’ingressos.
3.- Exp. núm.: 1080/2016 Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès
per a la gestió del subministrament d’una aplicació informàtica de comptabilitat.
4.- Exp. núm.: 1078/2016 Modificació de crèdit nº5 del pressupost de despeses
per mitjà de romanent líquid de tresoreria. Amortització préstec.
5.- Exp. núm.: 1084/2016 Modificació relació llocs de treball. Complement de
destí i específic plaça Secretaria-Intervenció.
1.- EXP. NÚM.: 1036/2016 CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS
Vist que amb data 30 de novembre de 2016, l'Alcaldia d'aquest Ajuntament va
iniciar expedient per a la constitució de la Comissió Informativa permanent
denominada COMISSIO DE SUGERIMENTS, la funció de la qual serà la de
debatre temes previs a l’ aprovació del Ple.
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ASSISTENTS:
Cristina Carreras Haro
Christian Martínez Rodríguez
Mª Jesús Muñoz Díaz
Josep Carreras Benach
Mònica Mayor Puig
Albert Bolet Morera
Isabel Cubero Lavado
Joan Miquel Vera Oller
Juan Cobos Martín
Virginia Moreno Navarro
Manuel Jimenez Quirós

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

Santa Oliva, quinze de desembre de dos mil setze, quan són les vint hores, es
reuneixen a la sala de sessions de la seu d’aquest Ajuntament els regidors que
formen la corporació i que a continuació s’indiquen, sota la presidència de
l’Alcaldessa, Sra. Cristina Carreras Haro, assistida per la Secretaria Interventora
accidental, per decret d’alcaldia 93/2016, de l'Ajuntament, Sra. Montserrat
Cosialls Sotos, per tal de dur a terme sessió pública extraordinària en primera
convocatòria segons l’ordre del dia previst.

ACTA DEL PLE

Cristina Carreras Haro (2 de 2)
ALCALDESSA
Data Signatura: 21/12/2016
HASH: 14bf9fa0a772fc268f5beaa0a31eaf88

Montserrat Cosialls Sotos (1 de 2)
SECRETARIA INTERVENTORA ACCIDENTAL
Data Signatura: 20/12/2016
HASH: f5096af9abec94d01299e04106668096

BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Vist que amb data 1 de desembre de 2016, es va emetre informe per
Secretaria indicant la legislació aplicable i el procediment a seguir en relació a
la constitució d'aquesta Comissió de suggeriments.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 124.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple, adopta el següent,
ACORD

Quart.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres assistents,
per assistència a la mateixa que es detalla a continuació
Comissió de suggeriments: 30.-euros sessió amb un màxims de 600.-any.
Aquesta despesa es comptabilitzarà amb càrrec a la partida 1.912.230 Dietes
dels membres dels òrgans de Govern, el pressupost vigent.
Cinquè.- Comunicar aquest Acord als diferents Grups Polítics Municipals,
fent-los saber que hauran de designar als seus representants en la Comissió,
notificant-ho per escrit en termini de quinze dies des de l'adopció del present
acord.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio).
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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Tercer.- La Comissió Informativa especial de suggeriments ajustarà el seu
funcionament al que es disposa en els articles 123 a 126 i 134 a 138 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. La Comissió celebrarà
sessions ordinàries amb la periodicitat que determini l’Alcaldia.
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Segon.- La Comissió Informativa Especial de suggeriments estarà integrada
pels següents membres:
- President: L'Alcaldessa o Regidor en qui delegui.
- Vocals:
o 1 representants del Grup municipal del PSC .
o 1 representants del Grup municipal de ERC.
o 1 representants del Grup municipal de PDC.
o 1 representants del Grup municipal de ICV
o 1 representants del Grup municipal del PP.
- Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

ACTA DEL PLE

Primer.- Constituir la
Comissió Informativa de caràcter permanent
denominada COMISSIO DE SUGERIMENTS, l'objecte del qual serà la de
debatre temes previs a l’ aprovació del Ple.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

El Regidor, Sr. Albert Bolet Morera s’incorpora a les 8.08h. per la votació.
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació, essent el resultat el
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

5, tres del grup municipal del PSC, un del grup municipal
d’ERC i un del grup municipal del PP.
cap.
2, dos del grup municipal d’ICV.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP)
estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar
per l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic
que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara
a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la
utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació.
En data 17 de juliol de 2008, el ple de l’Ajuntament de Santa Oliva va adoptar
un acord de delegació en matèria de recaptació en període voluntari i en
període executiu de diverses taxes, entre elles de la taxa per ocupació del
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2.- EXP. NÚM.: 1048/2016 AMPLIACIÓ DELEGACIÓ FACULTATS BASE –
GESTIÓ D’INGRESSOS.

ACTA DEL PLE

S’incorporen els regidors/es: Sr. Josep Carreras, Sra. Mónica Mayor, Sra.
Isabel Cubero i Sr. Joan Miquel Vera.

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria simple.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

domini públic, delegacions que es va acceptar pel Ple de la Diputació de
Tarragona en data 26 de setembre de 2008.
En data 9 d’octubre de 2008 es va signar el conveni regulador de la delegació
de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent
acord de delegació.

ACORDA:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen,
amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de
les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona,
que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal
efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord,
de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els
articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del TRLRHL.
a) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en
període executiu de:
1. Taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires
2. Taxa per la neteja de solars
3. Taxa per la immobilització i retirada de vehicles
4. Taxa de connexió al clavegueram
5. Execucions subsidiàries
b) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de
la taxa per ocupació del domini públic amb fires i festes
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Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent
debat, amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció
donada per la Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament,
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Es considera necessari revocar la delegació de facultats en matèria de
recaptació de la Taxa per ocupació del domini públic i de la taxa per activitats
del centre cívic, atès que s’han deixat de recaptar, i aprovar un nou annex al
conveni regulador abans esmentat, en el qual no figurin les delegacions objecte
de revocació, així com incloure noves delegacions.

ACTA DEL PLE

En data 1 d’abril de 2011, el ple de l’Ajuntament de Santa Oliva va adoptar un
acord de delegació en matèria de recaptació en període executiu de diverses
taxes, entre elles de la taxa per activitats del centre cívic, delegacions que es
va acceptar pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 30 de setembre de
2011.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Cinquè.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica que
consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança
Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE Gestió d’Ingressos.
Sisè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa
interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.
Setè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
Vuitè.- Facultar al Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Oliva per la
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o
desenvolupament del present acord.
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Quart.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al
31 de desembre de 2020, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol
d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació,
el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del
conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes
les delegacions conferides.

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

Segon.- Revocar la delegació de les facultats indicades a continuació, la
titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament de conformitat amb
l’establert a l’article 106.3 de la LRBRL i l’article 4 de la LRJAP-PAC.
a) Revocació de la recaptació en període executiu de taxa per activitats del
centre cívic, delegació adoptada per acord del ple municipal de l’1 d’abril
de 2011.
b) Revocació de la recaptació en període voluntari i en període executiu de
taxa per ocupació del domini públic, delegació adoptada per acord del
ple municipal de 17 de juliol de 2008.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

“ANNEX 1
DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXES:
1. Taxa recollida de residus
2. Taxa per guals
3. Taxa del cementiri
4. Taxa per llicències urbanístiques
5. Taxa de la llar d’infants
6. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les
llistes cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva
aprovació i exposició pública, així com la pràctica de liquidacions
d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en
matèria de gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos
delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de
declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si
s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
gestió dels ingressos de dret públic.

ACTA DEL PLE

APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

-

7. Taxa de connexió al clavegueram
8. Taxa per OVP amb taules i cadires
9. Taxa per neteja de solars
10. Taxa per immobilització i retirada de vehicles
QUOTES D’URBANITZACIÓ
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
EXECUCIONS SUBSIDIARIES
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APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret
públic:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXES:
1. Taxa recollida de residus
2. Taxa per guals
3. Taxa del cementiri
4. Taxa per llicències urbanístiques
5. Taxa de la llar d’infants
6. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
7. Taxa de connexió al clavegueram
8. Taxa per OVP amb taules i cadires
9. Taxa per neteja de solars
10. Taxa per immobilització i retirada de vehicles
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a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o
denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats
en l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic.

ACTA DEL PLE

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de
comunicacions, diligències i actes, emissió de propostes de
regularització de la situació tributària, pràctica de liquidacions i
resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a
petició motivada dels altres departaments de BASE-Gestió
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels següents ingressos de dret públic:
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
CONSTITUÏT EN EL SÓL, SUBSÓL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES,
A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES, TANT LES QUE AFECTIN
A LA GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT, COM
LES QUE NO
- TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos
que resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les
funcions pròpies del procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs,
interessos de demora i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de
pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats
en l’exercici de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic.

ACTA DEL PLE

-

11. Taxa per OVP amb fires i festes
QUOTES D’URBANITZACIÓ
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
TRIBUTS DE CONCESIONS ADMINISTRATIVES
MULTES I SANCIONS.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA

f)
g)

h)

L'ALCALDE DE
L'AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA
DAVANT MEU,
EL SECRETARI

EL PRESIDENT DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DAVANT MEU,
LA SECRETÀRIA GENERAL

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

11, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal
d’ERC, dos del grup municipal de CDC, dos del grup
municipal de ICV i un del grup municipal del PP.
cap.
cap.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
3.- EXP. NÚM.: 1080/2016 ADHESIÓ AL CONVENI AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS PER A LA GESTIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT
D’UNA
APLICACIÓ
INFORMÀTICA
DE
COMPTABILITAT.
Els articles 28.1 i 30 del text refós de la Llei d'organització comarcal de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i l'article 85
del text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que correspon als consells
comarcals prestar assistència tècnica als municipis que ho requereixin,
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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e)

ACTA DEL PLE

c)
d)

d’Ingressos o òrgans municipals competents.
La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de
BASE-Gestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els
òrgans municipals es sol·licitin aquestes actuacions.
La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria
tributària.
La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra
actes dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
La recaptació en període voluntari i en període executiu de les
liquidacions que es derivin de les actuacions inspectores, així com de
les multes que s’imposin en els procediments sancionadors que
s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’inspecció.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
inspecció dels ingressos de dret públic.

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Els Ajuntaments d'Albinyana, l'Arboç, Banyeres del Penedès, Bellvei, la Bisbal
del Penedès, Bonastre, Calafell, Cunit, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys i
Santa Oliva estan interessats a encarregar la gestió de la licitació del
subministrament i implantació d'una aplicació informàtica per a la gestió de la
comptabilitat municipal i mòduls connexes al Consell Comarcal del Baix
Penedès, en els termes del conveni específic que es transcriurà més avall.
D'acord amb l'article 11 de la Llei 40/2015. 1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic, mitjançant l'instrument jurídic de l'encàrrec de gestió una
administració pública pot encarregar a una altra diversa activitats de caràcter
material o tècnic. L'encàrrec es formalitza per mitjà d'un conveni que es
publicarà al diari oficial corresponent. L'òrgan encomenat ha de tenir
competència pròpia per executar l'encàrrec.
El conveni, com instrument de cooperació en l'exercici de competències
delegades entre administracions públiques, és un procediment jurídic habitual,
regulat tant a la legislació estatal com a l'autonòmica, a la de règim local i a la
sectorial. Entre d'altres a l'article 57 de la Llei 7/1985, de bases de règim local;
art. 150 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; art. 108
i ss de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; art. 47 i ss de la Llei 40/2015. 1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic; i article 303 del Reglament d'obres,
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. Així mateix cal
recordar que l'art. 4.1.c) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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D'aquest informe en resulta que durant l'any 2017, les inversions finançades
amb l'esmentat Conveni es dedicaran substancialment a l'adquisició i
implantació de programari informàtic de gestió comptable.

ACTA DEL PLE

El Consell d'Alcaldes de la comarca, en sessió 7/2016, de 13 de juliol, va
emetre informe en l'expedient 3508/2016 del “Pla comarcal de cooperació a
l'arranjament i la millora dels camins municipals del Baix Penedès. Pla de camins
comarcals 2016-19”. Aquest informe esta relacionat amb la clàusula cinquena
“Programes, àmbits i serveis”, apartat 5.3.3. “Inversions de caràcter
supramunicipal”, destinat a inversions en obres i serveis de competència
municipal i d'abast o interès supramunicipal del “Conveni per a la coordinació,
cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals
per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (exercicis 2016-19), signat en
data 13 de maig de 2016.

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

assegurar l'establiment i adequada prestació del serveis municipals en el
territori de la comarca, tot tenint en compte les diferents necessitats dels
municipis.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, exclou els
convenis entre entitats locals de l'àmbit contractual.
D'acord amb l'article 114.3.e) del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya correspon al ple, per majoria absoluta legal, l'adopció d'acords
relatius a la transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques, així com també l'acceptació de les delegacions o encàrrecs de
gestió. En el mateix sentit, l'article 47.2. h) de la Llei 7/1985, de bases de règim
local.

Segon.- Facultar a l' alcaldessa, Sra. Cristina Carreras Haro per a la signatura
d'aquest conveni amb el consell Comarcal del Baix Penedès.
Tercer.- Autoritzar i ordenar la despesa que de la signatura del present conveni
se'n deriva , per import de 4822,32.-€ dotant de crèdit suficient la partida
pressupostària corresponent amb càrrec al Pressupost del 2017.

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Santa Oliva al conveni de
col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació del subministrament i
implantació d'una aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i
mòduls connexes, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos
ajuntaments de la comarca, el text del qual s'incorpora com a annex al present
acord.

ACTA DEL PLE

En conseqüència, l'alcaldia proposa al Ple l'adopció del següents acords:

Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Consell Comarcal del Baix
Penedès, i a la Diputació de Tarragona i als Serveis Territorials de Governació
de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Publicar el conveni a la seu electrònica municipal, per tal de donar
compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
“ANNEX. TEXT DEL CONVENI
Conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la licitació del
subministrament i implantació d'una aplicació informàtica per a la gestió de la
comptabilitat i mòduls connexes, entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i
diversos ajuntaments de la comarca.

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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Quart. Encarregar al Consell Comarcal les tasques materials per la publicació
conjunta dels acords municipals de delegació i comarcal d'acceptació de les
competències municipals pròpies.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

REUNITS:
D'una part, la Sra. Eva Maria Serramià Rofes, presidenta del Consell Comarcal
del Baix Penedès, actuant en nom i representació de la corporació comarcal,
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...)
D'altra part, el Sr. Joaquim Nin Borredà, alcalde de l'Ajuntament d'Albinyana,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).

D'altra part, el Sr. Fèlix Sans Mañé, alcalde de l'Ajuntament de Bellvei, actuant
en nom i representació de la corporació municipal, especialment autoritzat per
acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa de l'Ajuntament de la
Bisbal del Penedès, actuant en nom i representació de la corporació municipal,
especialment autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).

ACTA DEL PLE

D'altra part, el Sr. Amadeu Benach Miquel, alcalde de l'Ajuntament de Banyeres
del Penedès, actuant en nom i representació de la corporació municipal,
especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

D'altra part, el Sr. Joan Sans Freixas, alcalde de l'Ajuntament de l'Arboç,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).

D'altra part, el Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de l'Ajuntament de Calafell,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Montserrat Carreras Garcia, alcaldessa de l'Ajuntament de
Cunit, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, el Sr. Jordi Marlès Ribas, alcalde de l'Ajuntament de Llorenç,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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D'altra part, el Sr. David Godall Sanromà, alcalde de l'Ajuntament de Bonastre,
actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzat per acord plenari adoptat en sessió (...).

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

D'altra part, el Sr. Magí Pallarès Morgades, alcalde de l'Ajuntament de Sant
Jaume dels Domenys, actuant en nom i representació de la corporació
municipal, especialment autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
D'altra part, la Sra. Cristina Carreras Haro, alcaldessa de l'Ajuntament de Santa
Oliva, actuant en nom i representació de la corporació municipal, especialment
autoritzada per acord plenari adoptat en sessió (...).
Les parts reconeixen competència i capacitat d'obrar per formalitzar aquests
Conveni i obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per
la qual cosa,

3. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha detectat que un dels subministres
d’utilització comuna per part dels municipis de la demarcació en el que hi ha
manques evidents en la solució actual és la relacionada amb la gestió
informatitzada de la comptabilitat pública i la seva interconnexió amb els
programaris de gestió administrativa. Es considera que un procediment de
compra centralitzada ha de permetre obtenir un estalvi important en termes

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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2. Atès l’interès i la predisposició mostrada per diferents municipis de la
comarca, el Consell Comarcal del Baix Penedès té la intenció d’agregar la
demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori
amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. En aquest sentit, els
articles 203, 204 i 205 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP),
reconeixen la possibilitat d’acords entre les corporacions locals per dur a terme
sistemes d’adquisició centralitzada. D’altra banda, l’article 10 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya preveu que la realització d’activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els
organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d’una altra de
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per
dur-la a terme. Així mateix, l’apartat 5è preveu que, si l’òrgan, organisme o
entitat pública que rep l’encàrrec no pertany a la mateixa administració que el
fa, l’encàrrec s’ha de formalitzar mitjançant un conveni.
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1. El Consell Comarcal del Baix Penedès té com a competència l’assistència i
la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, amb la finalitat
d’assegurar la prestació integral i adequada pels municipis de la comarca, tan
des del punt de vista de l’eficiència tècnica com econòmica, dels serveis de
competència municipal.

ACTA DEL PLE

MANIFESTEN:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

d'escala i permetre als ajuntaments amb menys capacitat de gestió accedir a
les mateixes solucions que els que disposen de majors recursos.
En virtut de tot això, les parts subscriuen aquest conveni amb subjecció als
següents,

Primer. Actuacions objecte del conveni
L’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal la gestió de la licitació agregada
de l'aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes i
la instal·lació d’aquests, mitjançant la licitació centralitzada, juntament amb tots
aquells municipis de la comarca que també s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un
estalvi econòmic i procedimental.

Tercer. Finançament
En Consell Comarcal del Baix Penedès, amb càrrec al conveni subscrit amb la
Diputació de Tarragona, de 13 de maig 2016, per a la coordinació, cooperació i
col·laboració per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (exercicis
2016-19), pla de 2017, atorgarà als Ajuntaments les següents transferències de
capital per a destinar a l'adquisició de programari de gestió comptable
Ajuntament

Import

Albinyana

4.194,80 €
0,00 €

Banyeres del Pdès

4.629,98 €

Bellvei

4.023,26 €

La Bisbal del Pdès

4.902,97 €

Bonastre

3.049,45 €

Calafell

13.975,50 €

Cunit

8.470,00 €

Llorenç del Pdès

4.136,74 €

Sant
Jaume
Domenys
Santa Oliva

dels

4.277,57 €
4.832,22 €

Quart. Aprovació de la despesa i del procediment administratiu
tel. 977679204
fax. 977679507
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L'Arboç

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

ACTA DEL PLE

Segon. Àmbit subjectiu
Els signataris dels conveni determinen el seu àmbit subjectiu.

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

PACTES:

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Cinquè. Procediment
a) L’Ajuntament es compromet a l’aprovació per acord del Ple i a la disposició
de la despesa anual necessària, que serà un requisit previ essencial per iniciar
el procediment de licitació de les aplicacions i la instal·lació d’aquestes.
b) Amb aquest certificat, el Consell Comarcal del Baix Penedès elaborarà
l’expedient de contractació per a la contractació agregada dels programari
informàtic de gestió comptable, mòduls connexes i la instal·lació d’aquests en
relació amb cada Ajuntament. Aquesta contractació la realitzarà de manera
agregada amb la resta de municipis que li hagin encarregat aquesta gestió, i
triarà la modalitat contractual més favorable d’acord amb el seu criteri.

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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Aquesta tramesa és un requisit previ essencial per iniciar el procediment de
licitació del programari i la seva instal·lació. Mitjançant la signatura d’aquest
conveni, l’Ajuntament es compromet a:
1. assumir les condicions de l’objecte contractual tal com està definit en
aquest conveni.
2. assumir les característiques i prestacions tècniques establertes pel Grup
de Treball, les quals seran incorporades en el plec de clàusules
tècniques corresponent.
3. acceptar íntegrament les bases dels procediments i, especialment, dels
plecs de clàusules administratives particulars, així com de les
valoracions efectuades, les propostes d’adjudicació i la resta de
decisions preses per la mesa.
4. acceptar la realització unificada de la tramitació del procediment fins que
s’adjudiqui
5. assumir les resolucions d’adjudicació en tots els seus termes i
condicions, i la perfecció del contracte en aquests mateixos termes i
condicions.
6. signatura del contracte administratiu individualitzat que resulti de
l'adjudicació
7. vetllar pel compliment dels termes contractuals, fiscalitzar les tasques
dels proveïdors i realitzar un seguiment del subministrament. (Aquesta
previsió abasta exclusivament els Ajuntaments de l'Arboç, Calafell i
Cunit; per a la resta d’Ajuntaments la tasca és assumida pel Consell
Comarcal -lletra f del pacte Cinquè, f).

ACTA DEL PLE

Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la despesa
correspon a l’Ajuntament. Així, cal que trameti al Consell Comarcal del Baix
Penedès l’acord de l’òrgan de govern competent del compromís de despesa
per import que figura a l'annex 1 corresponent a la contractació de aplicació
informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes i la instal·lació
d’aquestes, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària del pressupost de 2017
amb el concepte corresponent al subministrament objecte d’aquesta
contractació.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA

Setè. Seguiment i incidències
En cas que l’Ajuntament incompleixi el termini establert per als pagaments amb
el proveïdor, rebrà una penalització per la demora i, a més, haurà de fer front
als interessos corresponents. L’Ajuntament comunicarà al Consell Comarcal les
incidències que es derivin del desenvolupament de l’execució del contracte
perquè en tingui coneixement i constància administrativa per a una possible
resolució. El servei corresponent de la Consell Comarcal del Baix Penedès farà
les tasques de seguiment i control dels acords contractuals amb el proveïdor
(validació de factures, compliment de compromisos, incidències, etc.).
Vuitè. La vigència del conveni
La vigència s’iniciarà un cop se signi i finalitzarà un cop s’esgoti el període de
garantia previst en el contracte signat entre l'Ajuntament i l’adjudicatària, un
cop realitzat el lliurament de tots els béns i un cop s’hagin instal·lat amb plena
satisfacció per part de tots els Ajuntaments, en un termini màxim d’un any.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
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Sisè. Relacions amb el proveïdor
L’empresa tindrà l’obligació contractual de prestar els subministraments i els
serveis als Ajuntaments d’acord amb el preu i les condicions fixades en el
contracte. L’Ajuntament haurà de pagar en el termini màxim de trenta dies, en
compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.
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c) El Consell Comarcal del Baix Penedès adjudicarà el contracte a l’empresa
proveïdora seleccionada, en el seu nom i interès, i en els dels ajuntaments que
li han encarregat la gestió, i els comunicarà l'acord adoptat.
d) Realitzats els tràmits corresponents i transcorreguts els terminis que
assenyala la Llei, el Consell Comarcal i els ajuntaments signaran de manera
individualitzada els contractes amb l'empresa adjudicatària.
e) La facturació derivada d’aquesta contractació agregada es durà a terme de
manera segregada, d'acord amb els contractes signats, i s’adreçarà als
diferents ajuntaments, com a titulars i responsables del pagament.
f) El Consell Comarcal del Baix Penedès vetllarà pel compliment dels termes
contractuals, fiscalitzarà les tasques dels proveïdors i realitzarà un seguiment
del subministrament. També actuarà com a interlocutora entre l’empresa
proveïdora i els Ajuntaments per a tots els temes que siguin rellevants en la
gestió del servei. (Aquesta previsió no s'aplica als Ajuntaments de l'Arboç,
Calafell i Cunit que assumeixen directament aquesta acció, d'acord amb el
pacte quatre “in fine” dels present Conveni. En tot cas, el Consell Comarcal,
dins les seves capacitats, prestarà les ajudes que els Ajuntaments li sol·licitin
amb la finalitat d'assegurar els objectius materials del procediment de
contractació).
g) L’Ajuntament designarà un coordinador que actuarà com a interlocutor amb
el Consell Comarcal del Baix Penedès.

ACTA DEL PLE

BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Novè. Modificacions amb posterioritat a l'aprovació
El conveni, mentre sigui vigent, pot ser modificat sempre que tingui l’aprovació
tant del Consell Comarcal del Baix Penedès com de tots els Ajuntaments
signataris

El Grup de Treball estarà en permanent comunicació per mitjà d'eines
informàtiques i farà les reunions que estimi convenient.
De les propostes més significades del Grup de Treball, la Consellera Delegada
reportarà informació al Consell d’Alcaldes.
Onzè. Naturalesa administrativa
Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la qual cosa correspondrà a la
jurisdicció contenciosa administrativa conèixer de les qüestions litigioses que
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes d’aquest
conveni.
Onzè. Causes d'extinció:
- acord entre les parts.
- demora en el pagament per part d'un ajuntament. El Consell Comarcal
tindrà dret a resoldre el conveni en relació a l'Ajuntament demorat i al
rescabalament dels
perjudicis que se li hagin originat com a
conseqüència d’això.
- compliment del període de vigència .
- incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is
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El Grup de Treball pot incorporar altres tècnics dels Ajuntaments especialistes
en contractació, comptabilitat pública i tecnologies d'informació i comunicació,
fins un màxim de 15 persones.
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El Grup de Treball estarà composat pel següent personal tècnic:
 Ajuntament de Calafell: Secretari, Interventora, Tresorera i Cap del
Departament d'Informàtica.
 Ajuntament de Cunit: Secretari, Interventor i Tresorera.
 Resta d'Ajuntaments: poden nomenar un/a Secretari/ària-Interventor/a.
 Consell Comarcal del Baix Penedès: Secretari, Interventora, Tresorera i
Cap del Departament de Tecnologia i Manteniment

ACTA DEL PLE

Desè. Grup de Treball Comissió de Seguiment
Sota la coordinació de la Consellera Comarcal Delegada de Suport a la Gestió
Municipal, es constituirà un grup de treball multidisciplinar que te per finalitat
dotar de coneixement tècnic expert a aquesta iniciativa de licitació agregada
d'un subministrament informàtic i de la seva efectiva aplicació a una pluritat
d'Ajuntaments i al propi Consell Comarcal.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Cas que persistís la divergència, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats
contenciosos administratius de Tarragona.
I, perquè consti, se signa aquest conveni, en el lloc i data esmentats al principi,
en nou exemplars, dels quals un roman en poder de cada part i el novè es
trametrà als Serveis Territorials del Departament de Governació, Relacions
Institucionals i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Segueixen signatures i fe pública del secretaris
(Annex 1 al text del Conveni)
A que fa referència en pacte “4. Aprovació de la despesa i del procediment
administratiu”, del conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió de la
contractació del subministrament i implantació d'una aplicació informàtica per a
la gestió de la comptabilitat i mòduls connexes, entre el Consell Comarcal del
Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca.
Text del pacte 4: “Sobre la base d’aquest conveni, l’aprovació i disposició de la
despesa correspon a l’Ajuntament. L’Ajuntament cal que trameti al Consell
Comarcal del Baix Penedès l’acord de l’òrgan de govern competent del
compromís de despesa per import que figura a l'annex 1 corresponent a la
contractació de aplicació informàtica per a la gestió de la comptabilitat i mòduls
connexes i la instal·lació d’aquestos, IVA inclòs, en l’aplicació pressupostària
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Les parts procuraran responsablement que llurs divergències no afectin la
regularitat de prestació del servei ni perjudiquin els usuaris o a altres
ajuntaments. En cap cas, basant-se en una divergència d’interpretació, una part
pot considerar-se habilitada per incomplir o ajornar les seves obligacions, en
especial les de cofinançament.

ACTA DEL PLE

Dotzè. Arbitratge i jurisdicció
En cas que sorgeixin dificultats en l’execució del conveni motivades per diferents
criteris d’interpretació, les parts exposaran les seves raons, en sessió formal,
davant una Comissió Arbitratge integrada pels alcaldes i alcaldesses membres de
la Permanent del Consell d’Alcaldes, la consellera comarcal delegada de Suport
a la Gestió Municipal i un vicepresident del Consell, que farà les funcions de
president de la Comissió. Si l’Ajuntament afectat tingués un representant en la
Comissió així constituïda, aquest serà substituït per un altre alcalde o conseller
comarcal nomenat per la Presidència. Aquesta Comissió elevarà un informe a la
Presidència del Consell i a l'Alcaldia o alcaldies interessades, que les parts es
comprometen a tenir en compte a l’hora de fixar la posició de les corporacions
respectives en la controvèrsia.

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

qualsevol de les parts.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

del pressupost de 2017 amb el concepte corresponent al subministrament
objecte d’aquesta contractació.”
En conseqüència, correspon a:
Ajuntament

Import

Albinyana

4.194,80 €
4.629,98 €

Bellvei

4.023,26 €

La Bisbal del Pdès

4.902,97 €

Bonastre

3.049,45 €

Calafell

49.610,00 €

Cunit

32.186,00 €

Llorenç del Pdès
Sant
Jaume
Domenys

4.136,74 €
dels

Santa Oliva

4.277,57 €
4.832,22 €

Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

11, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal
d’ERC, dos del grup municipal de CDC, dos del grup
municipal de ICV i un del grup municipal del PP.
cap.
cap.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
4.- EXP. NÚM.: 1078/20156 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 DEL
PRESSUPOST DE DESPESES PER MITJÀ DE ROMANENT LÍQUID DE
TRESORERIA. AMORTITZACIÓ DE PRÉSTIC.
Vist l'expedient de modificació de crèdits número 5/2016, elaborat pels tècnics de
l’àrea d’intervenció municipal.
Vist els informes de Secretaria i Intervenció, que obren a l’expedient.
Vist allò que disposen els articles 177 i concordants del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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Banyeres del Pdès

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

16.500,00 €

ACTA DEL PLE

L'Arboç

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

les Hisendes Locals, i l’article 36 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es
proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.- L’habilitació que s'acorda és la següent :
ESTAT DE DESPESES:
Organ. Progr. Econ.
DESCRIPCIÓ
1
011 91308 Amortització anticipada préstec
TOTAL

Consig. Inicial Modificació
0,00 100.000,00
0,00 100.0000,00

Consig. Defin.
100.000,00
100.0000,00

Segon.- Respecte a l'estat d'ingressos, els conceptes del Pressupost
d'ingressos quedaran de la següent manera:

TOTALS

PREVISIÓ
DEFINITIVA

64.110,23

100.000,00

164.110,23

64.110,23

100.000,00

164.110,23

Tercer.Acordar
l’amortització
anticipada
del
préstec
núm.:
0182-5634-14-0830015230 , formalitzat en data 17 de març de 2011 , del que
resta pendent en l’actualitat l’import de 306.461,45.-€, per resultar el més adient
per les condicions actuals d’interès fixades en el tipus de 2,936 %
Quart.- Sotmetre aquest expedient de modificació de crèdits a informació pública
pel termini de QUINZE DIES HÀBILS previ anunci en el B.O.P. i en el Tauler
d'Anuncis d'aquesta Casa Consistorial, i un cop transcorregut el termini, cas de no
presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat
definitivament. Tot això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2
del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)
Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

9, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal
d’ERC, dos del grup municipal de CDC i un del grup
municipal de ICV.
cap.
2, dos del grup municipal de ICV

La proposta es troba conforme i s’aprova per majoria absoluta.
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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ROMANENT DE TRESORERIA

MODIFICACIONS
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87000

PREVISIÓ
ANTERIOR

EXPRESSIÓ

ACTA DEL PLE

CONCEPTE

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

5.- EXP. NÚM.: 1084/2016 MODIFICACIÓ RELACIO LLOCS DE TREBALL.
COMPLEMENT
DE
DESTÍ
I
ESPECÍFIC
PLAÇA
SECRETARIA-INTERVENCIÓ.

Retribucions bàsiques i complementàries:
-Són retribucions bàsiques: A) El sou
B) Els triennis
C) Les pagues extraordinàries
-Són retribucions complementàries:
A) Complement de destí. Corresponent al nivell del
lloc on es desenvolupa.
B) Complement específic, destinat a retribuir les
condicions particulars d’alguns llocs de treball en
atenció a l’especial dificultat tècnica, dedicació,
responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o
penositat.
En cap cas
es podrà assignar més d’un
complement específic a cada lloc de treball.
C) Complement de productivitat
D) Gratificacions per serveis extraordinaris.
L’article 4.2 del Reial Decret 861/1986 de 25 d’Abril, pel qual s’estableix el
règim de les retribucions del Funcionaris de l’Administració Local determina que
l’establiment o modificació del complement específic exigirà amb caràcter previ,
C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
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L’article 23 de la llei 30/1984 de 2 d’Agost estableix els conceptes retributius
pels quals podran ser remunerats els funcionaris de l’Administració Local,
distribuint-los en:
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Així mateix, l’Article 93 de la llei 7/1985 de 2 d’Abril reguladora de les bases de
Règim Local, seguint els criteris de legislació bàsics sobre la Funció Pública,
estableix que les retribucions bàsiques dels Funcionaris Locals tindran la
mateixa estructura i quantia que les establertes amb caràcter general per a tota
la Funció Pública, i que les retribucions complementàries es regiran per
l’estructura i criteris de valoració objectiva de la resta de funcionaris públics,
estant la quantia global fixada pel Ple de la corporació dintre dels límits màxims
i mínims que es fixin per l’Estat.

ACTA DEL PLE

La llei 30/1984 de 2 d’Agost de mesures per a la reforma de la Funció Pública
regula els conceptes que compren l’estructura del sistema retributiu dels
funcionaris, així com els criteris generals per a la determinació de la seva
quantia.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

que la corporació efectuï una valoració del lloc de treball, atenent a les
circumstàncies específiques del lloc.
Atès que la Junta de Govern en sessió de data 8 de març de 2016 va acordar
l’encàrrec a la Diputació de Tarragona la confecció de la relació de llocs de
treball , treballs que està prevista la iniciació a finals del primer trimestre de
2017 .

Vist els complements de destí i específic establerts en l’aprovació del
pressupost vigent, que obra a l’expedient.
Al Ple de la Corporació es proposa
Primer.- Aprovar la modificació dels complements de destí i específic adscrits
a la plaça de Secretaria intervenció en els imports següents:
11.253,34€
17.023,53€

Segon.- Exposar al públic durant el termini de quinze dies mitjançant anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, termini durant el qual els
interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el ple. La
modificació es considerarà definitivament aprovada si durant el termini
esmentat no s'han presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposa del
termini d'un mes per a resoldre-les.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a una vegada aprovada la modificació,
en el termini de trenta dies, a l’administració de l'Estat i al departament de
governació de la Generalitat.
Comentaris i/o deliberacions (consten en la gravació en àudio)

C/ Mn. Josep M. Jané, 19-21
43710 SANTA OLIVA
Exp. 303/15 is

tel. 977679204
fax. 977679507

22

Codi Validació: 5LF5LJ69TLFACQYRQSEFW96JS | Verificació: http://santaoliva.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 22 de 23

Complement Destí 27
Complement específic

Número : 2016-0007 Data : 20/12/2016

Atès que en l’actualitat es troba vacant la plaça de Secretaria-intervenció,
l’Ajuntament manifesta la voluntat de modificar concretament els complements
de destí i específic del lloc de treball adscrit a Secretaria-Intervenció, per
considerar que les característiques del municipi i l’actual conjuntura econòmica
determinen que els complements actuals son desmesurats per un municipi de
les nostres característiques.

ACTA DEL PLE

Atès la relació de llocs de treball aprovada en el pressupost vigent en data 4
d’agost de 2016 i publicada definitivament en el BOP núm.: 185 de data 28 de
setembre.

A J U N TA M E N T D E S A N TA O L I VA
BAIX PENEDÈS - TARRAGONA

Per la presidència, es sotmet la proposta a votació,
següent:
Vots a favor:
Vots en contra:
Abstencions:

essent el resultat el

11, tres del grup municipal del PSC, tres del grup municipal
d’ERC, dos del grup municipal de CDC, dos del grup
municipal de ICV i un del grup municipal del PP.
cap.
cap.

La proposta es troba conforme i s’aprova per unanimitat.
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ACTA DEL PLE

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió quan són
les 20.25 hores, cosa que certifico.

