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ASSISTENTS

PRESIDENT
Jordi Llopart i Senent

REGIDORS
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentis Escam illa
Montserrat Muñoz Madueño
Mari Carmen Marín Hidalgo
Jordi Moliné Górriz
Josep Brugarola Arall
Ma Dolores Juncal Santos
Pedro José Martínez Guindos
Juan Miguel Téruel Girol
Pilar Romero Gracia

A Creixell, a les set de la tarda del dia 7
de marg de dos mil dinou, es reuneixen
en la Sala d'Actes de la Casa de la Vila,
el ple de la Corporació per. tal de
celebrar SESSIO EXTRAORDINARIA en
1a convocatória amb I'assisténcia dels
Srs. regidors expressats al marge.

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia
del sr. secretari de la Corporació.

Obert l'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els
següents

SECRETARI
Josep Ma. Piqué iCugat.

ACORDS

I.. APROVACTÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA ANTERIOR DE DATA 20
DE FEBRER DE 2019.

Feta avinent pel sr. secretari I'acta de la sessió del dia 20 de febrer de 2019, es troba
conforme i s'aprova per nou vots a favor i I'abstenció de la regidora sra. Pilar Romero
Grácia, portaveu del grup - Federació d'lndependents de Catalunya, i la sra. Mari
Carmen Marín Hidalgo, Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
perqué no van assistir a la sessió plenária.

2 .. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAI ÚIIIC PER A L'ANY 2019.

Comissió lnformativa i de Seguiment de 28 de febrer de 2019

DICTAMEN

D'acord amb elque s'esfableix en l'aft. 22.1.e) de Ia Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora
de /es bases de régim local i el 52.2.f del DL A2003 de 28 d'abril que aprova el text
refós de Ia Llei Municipal ide Régim Local de Catalunya, es presenta al Ple el projecte
de pressupost municipal únic per a 2018.
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En la seccó de despeses s'han consignat fofs e/s forgosos exigibles a I'Entitat local i
quant a /es despeses no obligatóries legalment (volunfdries de dret peró forgoses de
fet), s'han consignat e/s precisos per les circumsfánc¡'es en qué ha de desenvolupar-se
la vida municipal, i s'han recollit e/s assenyalats en Ia memória delpressuposf.

E/ Pressuposf de l'Ajuntament, pel que fa a l'estat de despeses és de 5.684.605,71 € i
el d'ingresso.s é-s de 5.684.605,71 € é.s rrn pre.s.s{rpo.sf que pre.senfa AN,VELLAT.

S'han redactat /es corresponents bases per a I'execució del projecte del Pressupost
redactat.

Referent a la Plantilla Orgánica del Personal i a la Relació dels L/ocs de Treball s'han
ajustat /es seyes places a la realitat económica municipal i que es tractará en acard
separat.

Les retribucions del personal al servei de I'Ajuntament, tant funcionari com laboral,
seTs ha aplicat /es de retribucions gue figura en la legislació vigent d'acord amb el
previst en el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven rnesures
urgents en matéria de retribucions en l'ámbit del sector públic.

El secretari-interventor ha emés el corresponent informe

FONAMENTS DE DRET.-

En la tramitació dels pressuposfos s'han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.

La tramitació i aprovació del pressuposf s ha de fer de conformitat amb e/s arficles
162 a 171 del Reial decret legislatiu A2004, de 5 de marQ, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de /es hisendes /ocals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 ¡

els articles 11 iss. de la Llei Orgánica A2U2, de 27 d'abril, d'estabilitaf pressupostária
i soste n i bi I itat fi n a nce ra.

Per tot axd es proposa al Ple de la Corporació I'adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar inicialmenf e/ pressupost general per a I'exercici de 2019 d'acord amb
I'objectiu d'estabilitaf pressupostária, la regla de la despesa i I'objectiu del deute públic;
el qual, resumit per capítols és e/ següent:

PRESSUPOST 2019
DESPESES

Capítol Títol lmport
Primer Despeses de Personal 2.820.605.71 €
Segon Compra Bens Corrents / Serveis 2.227.000,00 €
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Segon.- Vista la documentació que s'acompanya, aprovar e/ sosfre de la despesa no
financera per I'Ajuntament, per import de 1.229.229,74 € d'acord amb elgue es detalla
a I'informe de la intervenció sobre el compliment de I'objectiu d'estabilitat, obiectiu del
deute públic i la regla de la despesa. El marge de incompliment és de menys
4.416.375,97 €

Tanmateix, i en e/ cas que s'obtingués el fínangament adient, aprovar el límit máxim
legal en relació amb el sosfre de la despesa no financera, atés el detall gue es
relaciona a continuació:
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PRESSUPOST 2019
Tercer Despeses Financeres 123.000,00 É

Quart Tra n sfe ré ncr'es Correnfs 191.000,00 É

Total Aperacions Corrents 5.361.605,77 C

Stsé tnversions Reals 284.000,00 <

Sefd Tran sferéncies De Capital 0,00 €
Total Operacions De Capital 284.000,00 c
Vuité Actius Financers 0,00 €,

Vové Passius Financers 39.000,00 €
Total Aperacions F inanceres 39.000,00 é

TOTAL 5.684.605,71 C

,TVGRESSOS
Capítol Títol lmpo¡t
Primer lmposfos Directes 3.5cÉ..0A0,00 É

Seqon lmposfos lndirectes 37.000,00 É
Tercer Iaxes i Altres lnoressos 921.000,00 €

Quañ Tra n sferé n cies Co rre nts 787.000,00 É

Cinqué lnoressos Patri monials 272.000,00 É

Tota I O pe rac i o n s Co rrents 5.520.000,00 c
Sisé Al i e n aci ó d' i nve rsi o ns Reals 0,00 É

Sefé Tra n sferé ncies De Ca pital 164.605,71 É

Total Operacions De Capital 164.605,71 I
Vuité Actius Financers 0,00 (.

tVové Passius Financers 0,00 €
Total Operacions Financeres 0,00 c

TOTAL 5.684.605,71 €
SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 €

CALCUL DEt SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST
Despesa no financera

Capítol I 2.820.605,71 €
Capítol 2 2.227.A00,00 €



CALCUL DEI SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST
Despesa no financera

Capítol 3 123.000,00 €
Capítol 4 191.000,00 €
Capítol 5 0,00 €
Capítol 6 284.000,00 €
Capítol7 0,00 €

Despesa no financera 5.645.605.71 €

lmport máxim que pot augmentarel sosfre de la despesa,
sempre que hi hagifinaneament

-4.416.375,97 €

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 1.229.229,74 €

Tercer.- Aprovar /es Bases d'execució del Pressupost contingudes dintre del mateix
expedient.

Quart.- L'aprovació inicial del pressupost general es conslderará definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, que és de
quinze dies, i entrará en vigor en I'exercici al qual es refereix, quan s'hagi compleft el
que disposen I'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de /es bases de
régim local, i I'articb 169 del Reial decret legislatiu A2AA4, de 5 de marg, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de /es hrsendes /ocals.

Cingué.-Facultar a I'alcaldia a la realització de fofes /es gesfions, necessáries per a
I'obtenció dels recursos, contemplats en e/ Pressupost General de I'any 2019 i fofes /es
que siguin necessáries en relació al mateix.

El sr alcalde, fa una explicació del pressupost. Explica les inversions previsfes i que
també hi ha una partida per a fer la modificació del Pla General d'Ordenació
urbanística de Creixell: També informa sobre la recollida de Ia brossa domiciliaria que
avui la fa directament I'ajuntament, peró que el Consell Comarcal está treballant per fer
una recollida en diferents municipís del Tarragonés. En aquesta recollida haurem
d'estudiar si hi participarem nosa/fres.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'Íniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, proposa que es doti una partida per tal de
fer una auditoria ecanómica.

A aquesta proposta si suma el regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup
d'Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socia/isfes de Catalunya - Candidatura de progrés, pregunta quina compensació
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económica rep I'ajuntament per fer el reciclatge.

El sr. president li contesta que ja es comprovará, perqué el que fan és una
compensació en la factura que paguem, que ara es una part proporcional i igual cada
més i alfínald'any ajusten el cost real.

Afesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissó lnformativa i de Segulment, per fres vofs a favor corresponenfs a/s
regidors srVres. Francesc Senfís Escamilla (3 vofs PDeCAT), i sef abstencions
corresponenfs als regidors srs/res. Montserrat Muñoz Madueño (2 vots PSC-CP), Jordi
Moliné Górriz (2 vots ERC-AM) Maria Dolores Juncal Sanfos (2 vots del PP) i Juan
Miguet Téruel Girot d'lCV-ElJ-AE (1 vot) dictamina favorablement la proposició
presentada i Ia proposen al Ple de la Corporació, perqué adopti el corresponent acord tal
i com está redactat en la proposta.

El sr. president fa una explicació del pressupost, on s'ha inclós la partida per tal de poder
fer una auditoria, tal com van demanar els grups de lC i ERC rebaixant la partida que hi

ha destinada per la confecció d'un nou Pla General. El pressupost és una previsió de les
actuacions que es preveuen fer. Durant I'exercici es poden alterar les previsions i fent
una modificació de crédits es dóna cobertura al que s'ha de fer que no estava previst. Si

hi ha el Pla General amb una dotació ies considera que no és suficient es pot modificar
retallant una altra despesa iaugmentant aquesta. Hem de tenir en compte que estem en
un canvi de govern municipal i I'equip que entri no será fins octubre o novembre que fará
rodar el pressupost. També pot ser que el que hi ha no agradi i prepari un nou
pressupost per I'any que ve i llavors fer el que tingui previst el nou equip. En el
d'enguany hi ha unes previsions que poden iniciar el camí i continuar-lo en I'any que ve.

El regidor sr. Juan MiguelTeruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya Verds
- Esquerra Unida i Alternativa Entesa, diu que el seu grup per poder aprovar el
pressupost va demanar que s'inclogués una partida per fer I'auditoria econÓmica, un
informe de I'estat del deute a data de I'informe i un altre informe que digués la despesa
social de l'ajuntament en el 2018. Els dos primers s'han complert i I'informe sobre la
despesa social del 2018 se li ha donat abans d'iniciar el plenari. Peró en I'informe de la
despesa social s'han posat conceptes que el nostre grup no els troba correctes perqué
tenen un altre concepte. Davant d'aquestes circumstáncies no podem aprovar el
pressupost pel 201 9.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Gandidatura de progrés, aquests pressupostos són els seus
no els nostres. Hi ha molta despesa per als treballadors i molt poca despesa social. El

nostre vot será no.

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal, nosaltres ens abstindrem. Estem en la línia dels darrers anys
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que volem una transparéncia. Que els pressupostos i els comptes estiguin en la plana
web a disposició dels ciutadans, que tothom pugui veure on es gasten els diners que
paguen i manifestar sivolen una altra cosa. Nosaltres ens basem en la transparéncia.

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, diu
que dotar una partida pel Pla General, que és insuficient, ara no correspon fer-ho.
Votaran en contra.

El regidor sr. Juan MiguelTeruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya Verds
- Esquerra Unida iAlternativa Entesa, diu que en una reunió que fa temps que vam tenir
amb el sr. alcalde, li vam proposar treballar amb I'equip de govern des de I'oposició. Li
van proposar portar nosaltres la cartera de Serveis Socials, encara és hora que ens
donin resposta. De I'informe de benestar social ho havien de parlar en el seu grup i

veure la despesa que s'ha fet, no ho han pogut fer per aixó no aprovaran el pressupost.

La regidora sra. Pilar Romero Grácia, delegada de les árees d'Ensenyament, Benestar
Social, Festes, Tercera Edat, Promoció de la Dona, diu que hi haguessin pogut
col'laborar igualment i no se'ls ha vist en lloc.

El sr. president fa una ressenya de les despeses que es consideren dins de Benestar
Social i concreta els extrems que figuren en I'informe com a despesa Social. Enguany el
departament de Benestar Social del Govern Espanyol ens ha atorgat una subvenció de
1.384,00 € per fer activitats en contra de la violéncia de génere. Mirar una partida
solament del pressupost i dir que és tot el que hi ha gastat I'ajuntament com a despesa
social no és correcte. Aixd ho poden fer ajuntament grans que tenen un departament
exclusiu per Benestar Social i tenen acotat tot el que fan per aquesta matéria en un sol
lloc i poden concretar tota la despesa. Nosaltres no ho fem així, som petits, i tenim molta
part de I'ajuntament que hitreballa i aixó s'ha de tenir en compte. El nostre pressupost té
més despeses que ingressos i s'hauria de veure com fa un esforg el pressupost per
atendre tot el que atent. També hi ha el conveni amb. SOREA per I'assumpte de les
famílies que no poden pagar el subministre d'aigua. Es un acord que va fer aquest
ajuntament i que no costa cap diner a I'ajuntament.

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, diu
que cada equip de govern ha de fer el que considera oportú. Si hi ha més despeses que
ingressos el que ha de fer I'ajuntament és sortir i buscar noves inversions i noves fonts
d'ingressos.

Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquesta proposta té
quatre vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president i als regidors i

regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de PDEGat, i Pilar
Romero Grácia de FlC, quatre vots en contra corresponents als regidors i regidores
srs. Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín Hidalgo del PSC-CP, Maria
Dolores Juncal Santos i Pedro José Martínez Guindos del PP i tres abstencions
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corresponents a. els regidors/res srs. Jordi Moliné Górriz i Josep Brugarola Arall
d'ERC-AM, iJuan MiguelTeruel Girol d'lC Verds - EU -AE.

Al no ser un assumpte que requereixi majoria absoluta d'acord amb l'establert en l'art.
100.2 del RD 2586/1986 de 28 de novembre, de Reglament d'Organilzacií,
Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals, cal repetir la votació i si persisteix
I'empat decidirá elvot de qualitat del president.

Sotmés I'assumpte altra vegada a la consideració del Ple, el resultat de la votació és el
mateix.

En aquesta situació el vot de qualitat del sr president es favorable i per la qual cosa
s'adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2019 d'acord amb
I'objectiu d'estabilitat pressupostária, la regla de la despesa i l'objectiu del deute públic;
el qual, resumit per capítols és el següent:
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PRESSUPOST 2019
DESPESES

3apítol Títol lmport
Primer Despeses de Personal 2.820.605,71€
Segon Gompra Bens Corrents I Serveis 2.227 .OOO,OO C

Tercer Despeses Financeres 123.000,00 €

Quart fransferéncies Corrents 191 .000,00 €
Total Operacions Corrents 5.361.605,71 C

Sisé lnversions Reals 284.000,00 €

Seté fransferéncies De Capital 0,00 €

Total Operacions De Capital 284.000,00 (
úuité Actius Financers 0,00 €
Nové Passius Financers 39.000,00 €
Iotal Operacions Financeres 39.000,00 €

TOTAL 5.684.605.71 €

INGRESSOS
Capítol Títol lmport
Primer lmpostos Directes 3.503.000,00 €
Segon lmpostos lndirectes 37.000,00 €
Iercer Iaxes i Altres lngressos 921.000,00 €

Quart fransferéncies Corrents 787.000,00 €
0inqué lngressos Patrimonials 272.OOO,AO É
Iotal Operacions Corrents 5.520.000.00 €
Sisé Alienació d'inversions Reals 0,00 €
Seté fransferéncies De Capital 164.605,71 €



PRESSUPOST 2OI9
Total Operacions De Gapital 164.605,71C
Vuité Actius Financers 0.00 €
Nové Passius Financers 0,00 €
Iotal Operacions Financeres 0,00 €

TOTAL 5.684.605.71 €,

SUPERAVIT / DEFICIT 0,00 €

Segon.- Vista la documentació que s'acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per I'Ajuntament, per import de 1.229.229,74 € d'acord amb el que es detalla
a l'informe de la intervenció sobre el compliment de I'objectiu d'estabilitat, objectiu del
deute públic i la regla de la despesa. El marge de incompliment és de menys
4.416.375,97 €

Tanmateix, i en el cas que s'obtingués el finangament adient, aprovar el límit máxim
legal en relació amb el sostre de la despesa no financera, atés el detall que es
relaciona a continuació.

Tercer.- Aprovar les Bases d'execució del Pressupost contingudes dintre del mateix
expedient.

Quart.- L aprovació inicial del pressupost general es considerará definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, que és de
quinze dies, i entrará en vigor en I'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el
que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de
régim local, i I'article 169 del Reial decret legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual
s'aprova elText refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST
Despesa no financera

Capítol 1 2.820.605,71€
Capítol 2 2.227.OOO,00 €
Capítol 3 123.000,00 €
Capítol 4 191 .000,00 €
Capítol 5 0,00 €
Capítol 6 284.000,00 €
Capítol 7 0,00 €

Despesa no financera 5.645.605,71 C

lmport máxim que pot augmentar el sostre de la despesa,
sempre que hi haoifinancament

4.416.375,97 €

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 1.229.229,74 C
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Cinqué.-Facultar a I'alcaldia a la realització de totes les gestions, necessáries per a
f'obtenció dels recursos, contemplats en el Pressupost General de l'any 2019 i totes les
que siguin necessáries en relació al mateix.

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I

COORDINADA AL PROGRAMA DE FIRES INTERNACIONALS, NACIONALS I

ESTATALS PROMOGUDES PER L'AGÉI,¡CN CATALANA DE TURISME I PER A UNA
CAMPANYA DE PUBLICITAT DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA PER TANY 2019.

Comissó lnformativa i de Seguiment de data 28 de febrer de 2019
Dictamen

Vist el Conveni per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires
internacionals, nacionals i esfafa/s promogudes per I'Agéncia Catalana de Turisme i
per a una campanya de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de
Tarragona a desenvolupar durant I'any 2019, signat el passaf 18 de gener pel PTDT i
diverses entitats i ajuntaments de la província.

En el text del Conveni, el qual consta a I'expedienf i es dóna per reproduit, els
participanfs esfan rnferessafs en desenvolupar un projecte conjunt de pafticipació en
en un corner (espai comú i diferenciat) per un total de cinc fires internacionals, dues
esfafa/s i dues nacionals, algunes d'elles promogudes per I'Agéncia Catalana de
Turisme i d'altres promogudes i coordinades pel Patronat de Turisme de la Diputació
de Tarragona.

Per a la participació en el programa per part de I'Ajuntament de Creixell hi ha
consignació pressupostária a cárrec de la partida 2019-1-432-22602 del pressuposf
prorrogat per I'any 2019.

En conseqüéncia, la regidora delegada de turisme en vi¡tut de /es delegacions
efectuades per l'alcaldia en decret de data I de gener de 2017, proposa a la Comissió
lnformativa i de Seguiment que dictaminifavorablement la proposta d'acord.

Atesa Ia proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissió lnformativa i de Seguiment, per unanimitat de tots e/s assisfents que
representen 10 menbres dels que formen e/s conslsfon dictaminen favorablement Ia
proposició presentada i la proposen al Ple de la Corporació, perqué adopti el
corresponent acord tal i cam está redactat en la proposta.

El Ple de la Corporació per unanimitat del onze membres assistent dels onze que el
formen, acorda,
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Primer.- Aprovar el Conveni de col'laboració per a la participació conjunta i coordinada
al programa de fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l'Agéncia
Catalana de Turisme i per a una campanya de publicitat del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona 2A19.

CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA DE
F'RES I PROMOC'O'VS I A LES CAMPANYES DE PUBLICITAT DEL PATRONAT DE
TIJRISME DE LA DIPUTACIÓ OE TARRAGONA

Tanagona, 1 8 de gener de 201 9

REUNITS:

L'll.lm. Sr. Martí Camicer Vidal, en nom i representació del PATRONAT DE TURISME DE LA
r'¡totr¡¡r-t4 l)E TAPPA|=I\A|A fl'raadema AtúÁn¡m da la ñintúaríÁ rla Tarl':annna hlttrutt t-l ,nvrv uL tnr\t\nvvrrnr v,vq.rrsrrrv ,sttsyvttet

P9300012C,

Asslsfff en aquest acte pel Sr. Manel Jardí Boquera, secretari4elegat del Pat¡onat de Turisme

de la Diputació de Tanagona, que actua com a fedatari de I'acte.

./... (els representants municipals que firmen elconveni)

MANIFESTEN;

Que ta Diputació de Tarngona, d'acotd amb la lletra d) de l'article 35 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de Bases de Régim Local té competéncia en matéña de coopercció en el foment del
dese nvo I u pa ment econ ómic i social del tenitori provincial.

Que e/s municipis, d'acord amb l'article 25 de Ia LIei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Régim
Local, són competents per a la promoció de les actMtats que satisfacin Íes necesslfats de la
comunitat ien especialla promoció de I'activitat turística d'interés i ámbit local.

Que la participació en /es fires internacionals, nacionals i estatals és una de les línies
bdsrques de promoció turística deltenitori.

Que /es campanyes de publicitat i comunicació multi-canal són un dels instruments més
eficagos per donar a conéixer els atmctius furísfibs del nost¡e territori en els mercats emissors
més importants.

Que /es organitzacions han de considerar el valor afegit que suposa la coordinació i la
i nteg n ci ó d'esforpos d ava nt obiecti u s co mu ns.

Que /es sinergies genendes es tradueixen en una més elevada eficácia de /es accions, una
major notorietat i una millorgesfó dels recut'lsos i deltemps.

Que en els darrers anys ja s'han dut a terme experiéncies similars pel que fa a les accions
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conjuntes de promoció turística. Aguesfes experiéncies, absolutament satisfactóries, han estat
alhon pioneres en elconjunt del país.

Que la totalitat de /es oryani2acions srgnanfs constitueixen aquest acord sobre la confianga,
la complicitat i Ia relació co¡dialentrc elles.

Que /es parfs esfa n interessades en formalitzar un mecanisme de participació conjunta i
caordinada en accions de promoció turística deltenitori.

Que el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarngona i I'Agéncia Catalana de Turisme
signen anualment un conveni bilatenl que dona cobertun a la participació de /es enfifafs
sEnafs en aquelles accions de promoció lidendes per I'Administnció Autonómica.

Amb aquesfs anfecedents les parfs acorden formalitzar el prcsent conveni de col'laborcció
que es regira pels següenfs

PACTES:

Prim er- Obiecte

L'objecte del present conveni és regular la participació conjunta i coordinada de les parts en
accions de promoció del tenitori soórc la base dels compromrsos continguts en el present
conveni.

Es prcveuen dues tipologies d'accions de pramoció: Ia pafticipació a Fi¡es i promocions i /es
campa nyes de p u blicitat o n-li ne i off-li ne nacio nal s i i ntemacio nals.

Segon- Régim de la participació a fires i oromocions

- Definició

- Desplegar un projecte conjunt de participació a fires intemacionals, nacionals i esfafa/s
promogudes per I'Agéncia Catalana de Turisme (d'am endavant ACT) i pel Patronat de
Turisme de Ia Diputació de Tamgona (d'an endavant PTDT) en un únic "cóme/', en un total
de quatre fires íntemacionals, dues fres esfafa/s una nacional i una acció de promoció d'ámbit
estatal.

b) Abast

Fires internacionals

Fires: ITB (Berlín), UAKANTIEBEURS (Utrecht), WTM (Londres), MITT (Moscou).

L'import facturct per I'ACT seÉ de 28.325 € (lVA inclós). EI PTDT es fa cánec de Ia facturació
genenda per I'ACT r, després de cadascuna de /es participacions, liquida I'import
coffesponent aco¡dat per cada fin/promocíó a les entitats participants.
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- Per a la participació en la fira ITB, I'ACT facturará al PTDT I'import de 6.000 € (lVA inclós).
Cadascuna de /es entitats que acceptin i facin efectiva la seva reseva d'espai assumirá un
cosf de participació de 800 € (lVA inclós).

- Per a la participació en Ia fira VAKANTIEBEURS, |ACT factunrá al PTDT I'import de 4.325 €
(lVA inclós). Cadascuna de les entitats que acceptin i facin efectiva Ia seva reseva d'espai
assumlrá un cost de participació de 600 € (lVA inclós).

- Per a la participació en Ia fin WTM, I'ACT factunrá al PTDT I'import de 8.000 € (lVA inclós).
Cadascuna de /es entitats que acceptin i facin efectiva la seva reseva d'espai assumirá un
cosf de participació de 700 € (lVA inclós).

- Per a la participació en la frn MITT, |ACT facturará al PTDT I'import de 10.000 (lVA inclós).
Cadascuna de /es entitats que acceptin i facin efectiva la seva rcseva d'espai assumirá un
cosf de participació de 1.300 € (lVA inclós).

Les despeses aniran amb cár¡ec a la rcserua de crédit que cada ens participant haurá
d'efectuar en el respectiu pressupost.

De conformitat amb fañicle 116 de la Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contnctes del Sector
Públic, corespon a I'ACT gestionar la licitació d'aguesfes accions, que seran finangades per
les aportacions de les diferenfs enfifafs participants. La disponibilitat de /es aportacions queda
garantida mitjangant la ¡eserua de crüXit efectuada per aquestes enfifafs.

L'abonament de la pañ que correspongui a cada participanf es ¡eali2ará mitjangant
requeriment de pagament efectuat des del PTDT a cada participant.

Fires i promocions estatals i nacionals

Fin: FITUR (Madríd)

- Per a la participació en Ia fin FITUR, I'ACT facturará al PTDT I'import de 42.838,12 € (lVA
inclós) Cadascuna de /es entitats que acceptin i facin efectiva Ia seva reseva d'espai
assumirá un cost de participació de 900 € (VA inclós).

De conformitat amb I'afticle 116 de Ia LIei9/2017, de I de novembre, de Contnctes delSecfor
Públic, coffespon a I'ACT gestionar la licitació d'aguesfes accions, que se,,a,n finangades per
les aportacions de les diferents entitats participants. La disponibilitat de /es aportacions queda
garantida mitjangant la reserua de crédit efectuada per aquestes entitats.

El PTDT es fa cárrcc de la hcturcció genenda per I'ACT i, després de Ia fira liquida l'import
coÍesponent a les entitats participants.

Les despeses aniran amb cárrec a Ia ,eserua de crédit que cada ens participant haurá
d'efectuar en el respecfiu pressuposf.

F irc s : N AVARTU R (Pa mplona), B-TRAVEL (Ba rcelona)
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El cost total de participació a /es fies NAVARTUR, B-TRAVEL és de 34.000(lVA inclós).

- Per a la pafticipació a Ia fin NAUARTUR el PTDT assumriá un cost total de 21.000 € (lVA
inctós). Cadascuna de /es entitats qub acceptin i facin efectiva la seva rcseva d'espai
assumirá un cost de participació de 5A0 € (VA inclós).

- Per a la participació en la fin B-TRAVEL el PTDT assumirá un cost total de 13.000 € (lVA
inclós). Cadascuna de /es entitats que acceptin i facin efectiva la seva reseva d'espai
assumi¡á un cost de participació de 500 € (lVA inclós).

De conformitat amb I'article 116 de la Llei 9/2017, de I de novembte, de Contnctes del Secfor
Públic, coffespon al PTDT gestionar la licitació d'aguesfes accions, que sercn finangades per
les aportacions de les diferents entitats participants. La disponibilitat de les aportacions queda
ganntida mitjangant la ¡eserua de crédit efectuada per aquestes entitats.

EI PTDT es fa cánec de Ia factunció genenda í despés de la fin liquida l'import
coÍesponent a ies entítats participants.

Les despeses aniran amb cánec a Ia rcseva de crédit que cada ens participant haurá
d'efectuar en el respecfiu prcssuposf.

P ro mocio n s : ACCIÓ LOGITRAwEL (Madríd)

- L'acció LOGITRAVEL té un pressupost 46.118 (VA inclós). Cadascuna de /es entitats que
acceptin i facin efectiva la seva reseva d'espai assuminn un cost de participació de 500 €
(VA ínclós).

El PTDT ha gestionat a tnvés de Ia seva agéncia de mitjans aquesta acció promocional que
será finangada amb les aportacions de les diferents entitats participants. La disponibilitat de
les aportacions queda garantida mitjangant la ¡eserua de c¡édit efectuada per aquestes
entitats.

EI PTDT es fa cánec de Ia despesa i liquida I'import coffesponent a les entitats participants.

La despesa anirá amb cár¡ec a la ¡eserua de crédit que cada ens pafticipant haurá d'efectuar
en el respectiu prcssupost.

- Procediment de pafticipació

S'aplica el procediment estableft i publicat en el Pla d'Actuació anual det PTDT per tat de
reseruar Ia preséncia de les entitats participants a cadascuna de /es fies.

cI) Obtigacions del PTDT

El PTDT és I'encanegat de contnctar e/s seryer.s i el perconal de suport d'atenció al públic
necessar per donar compliment a I'objecte del conveni i d'emetre un informe de cada actuació
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on s'incotpora I'análisi i Ia valorcció de cada acció. Aquest informe es tramet a fofes /es
e ntitats partici pa nts.

El PTDT actua amb criteis que condueixin a interpretarelgruix de /es organitzacions com un
col'lectiu, com una destinació.

El PTDT disposa, sempre que sigui possible, d'un punt de distribució de material dins I'espai
de I'Agéncia Catalana de Turisme o bé d'auto dr'spensadors en I'espai cómer pels Patronats
Municipals de Turisne no signants d'aquest acord que eventualment sol'licitin enviar material
a alguna d'aquesfes fies, sense que aixó pugui representar en cap cas, IJn inconvenient als
sofa srgnanfs.

Tercer- Régim de la campanya de publicitat coniunta

a) Definició

Desenvolupar una campanya de publicitat conjunta en e/s mercats emr'ssors més importants
de la Costa Daurada per difondrc e/s recursos i productes furísfibs més desfacats del territori i
els atractius furísúbs dels municipis que s'adhercixin a l'acció.

b) Abast

Desenvolupar un total de 4 projecfes en e/s mercafs intemacional, nacional i estatal.

ACCIOIVS MERCAT I NTERN ACIO NAL

Accions de suport a la difusió.- Campanya de publicitat de la Costa Daunda i els municipis
adherits a I'acció de publicitat multicanal on-line i off-line al mercat Fnncés a la ciutat de
Bordeaux i la seva área met¡opolitana.

Accions de suport a Ia difusió.- Campanya de publicitat de la Costa Daurada i els municipis
adherits a I'acció de publicitat multicanal on-line i off-line al mercat Andoná.

Aportació PTDT
Preu per participant

Aportació PTDT
Preu per participant

Aportació PTDT
Preu per participant

20.000 € (lVA inclós)
1.500 € (lVA inclós)

29.000 € (lVA inclós)
500 € (VA inclós)

20.000 € (lVA inctós)
1.2a0 € (lVA inclós)

ACCIOA/S MERCAT N ACIO NAL

Accions directes.- Campanya de publicitat de la Cosfa Daunda i els municipis adherits a

l'acció de Ia ma d'una ¡evista especialitzada en turisme de Catalunya.
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ACC'OIVS MERCAT ESTATAL

Acció a lntemet.- Campanya de publicitat de Ia Cosfa Daunda i els municipís adherits de la
ma d'un portal on-line de prcscripció i rcserues de viatges d'Espanya.

Aportació PTDT
Preu per participant

21.000 € (lVA inclós)
1.100 € (tVA inclós)

EI PTDT ha gestionat a trcvés de la seva agéncia de mitjans aguesfes accions que se,.al
finangades amb les aportacions de /es diferents entitats participants. La disponibilitat de /es
aportacions queda ganntida mitjangant Ia ¡eserua de credit efectuada per aquestes enfifafs.

El PTDT es fa cánec de la despesa i liquida I'import cofiesponent a les entitats participants.

La despesa anirá amb cánec a la ¡eserua de crédit que cada ens particípant haurá d'efectuar
en el respectiu pressupost.

1. Procediment

S'aplica el procediment establert i publicat en el Pla d'Actuació anual del PTDT per tal de
reseruar la prcséncia de /es entitats participants en cada campanya.

El PTDT, está facultat per anul.lar alguna acció si el nombre de participants no la fa viable.

Quart - Comissió de seguiment

EI Consell de Ia Marca Cosfa Daurada assumeix les funcions de Comr'ssió de seguiment,
vigiláncia i control de I'execució del conveni i dels compromisos denvafs del mateix. Així
mateix, aquesta comissíó, que es ¡eunirá amb períodicitat trimestrcl, rcsoldrá els problemes
d'interpretació icompliment que puguin plantejar-se respecte d'aquest conveni

No obstant aixó, per ,"a'ons d'eficiéncia, aguesúes funcions de seguiment poden ser exercrdes
per una comissió integnda per tres memb¡es del Cansell de Ia Marca Cosfa Daurcda en la
fo¡ma que aquesta aco¡di.

Cinqué.- Régim aplicable als incompliments

L'incompliment per alguna de les pads dels compromisos econdmrbs assumifs en aquest
conveni facultann a Ia ¡esta d'entitats partícips a suspendre la seva aportació fins que no es
reg ularitzi aq uesta situació.

En qualsevol cas, els incompliments haunn de ser declants per la Comissró de Seguiment,
com a requisit previ per a que el Patronat de Turisme de la Diputacíó de Tarngona procedeixi
al seu cobnment per via de compensació amb qualsevol deute de qualsevol natunlesa que
el deutor tingui amb la Diputació de Tarragona o amb qualsevol dels seus organismes
autónoms i ens dependents. Si el deutor no fos creditor per cap concepte, I'aportació pendent
pot ser cobnda mitjangant I'organisme autónom de Ia Diputació de Tamgona, BASE-Gesfó
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dTngrcssos, i meritará els oportuns rccárrecs rnferessos legals.

Sisé.- Vigéncia

Aquest conveni té un temini de vigéncia de I'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de
2019, sense possibilitat de prórroga.

Sefé.- Extlncló del convenl

Les causes d'extinció del convenisón /es següenfs;

a) L'acord entre |es parts.
b) El compliment del període de vigéncia.
c) L'incompliment greu de /es obligacions pevisfes al conveni per qualsevol de /es pads.
d) La impossibilitat de donar compliment a fobjecte del conveni derivat de causes
so b revi ng u de s q u e dete rmi n i n aq ue sta i m p os si bi I itat.

Correspon a la Comissió de Seguiment declanr la concunéncia de qualsevolde les causes
d'extinció i I'adopció dels acords que siguin necessans per Ia liquidació del conveni.

La denuncia unilateral per paft d'un partícip només será causa d'extinció del conveni si la
resta de /es parfs signants adopten un acotd unánime en aquest sentit.

Vuité.- Modificació del conveni

El present conveni només es podrá modifrcar per unanimitat de fofs e/s seus srgnants. Per
aquest efecte será necessánb Ia fonnulació d'una prcposta per part d'almenys d'un dels
partícips. La Comissió de seguiment estudiará Ia proposta i traslladará a tots els partícips Ia
resolució presa. E/s respecflus drgans de govern dels partícips haunn d'adoptar e/s acords
conesponents en ¡elació amb la prcposta de modificació plantejada.

ñlové.- Jurisdiccíó

Les parfs se sofmefen expressament a la jurisdicció i competéncra dels jutjats i tribunals de
Tanagona per resoldre qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi d'aquest conveni.

I per a /a seya constáncia se slgna el prcsent acord en el lloc i data indicat.

.../... (els representants municipals que firmen el conveni)

Segon.- Aprovar la despesa amb cárrec a la partida pressupostária 2019-1432-22602
del pressupost aprovat inicialment per a I'exercici de 2019.

Tercer.- Notificar I'acord al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
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El p

4.- pREserurncró pER pART DELS GRUps MUNrcrpALs DE cANDTDATS DE
HAJUNTAMENT DE cRETXELL A LA colrcessró DE ¡¡ÉRrr DE sERVErs
DISTINGITS.

El sr. president dóna compte al plenari que el Consell Comarcal de Tarragonés ha
obert el termini per tal que els ajuntaments presentem els nostres candidats a la
Concessió de Distincions de Mérit de Servers Distingits. El termini per a presentar les
propostes és fins al 15 de marg de 2019. Les propostes han de ser presentades pels
ajuntaments a proposta del Ple de la Corporació. La Distinció consisteix en un diploma
de mérits de serveis distingits on hi figura el nom de la persona o entitat i la data del
seu atorgament.

Proposa per aquesta distinció al Forn Vilaspasa: Tres generacions i tota una vida al
seruei de Creixell i la seva gent.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida iAlternativa Entesa, proposa al sr. Francesc Cuenca Espí

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, proposa a títol póstum a la pianista
sra. Consuelo Colomer Francés que está enterrada en el cementiri municipal de
Creixell.

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, diu
que s'adhereix a la proposta presentada pel sr. president.

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal, diu que el seu grup també s'adhereix a la proposta de sr.

president.

Per tot aixó amb vuit vots dels onze que formen el Consistori, s'acorda proposar al
Consell Comarcal per tal que es concedeixi la Distinció de Mérits de Serveis Distingits
de Creixell, al Forn Vilaspasa, per la seva trajectória a la població.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
dos de nou de la nit, de la qual s'estén aquesta de qué certifico

ent, EI

Jordi Llopart i Senent Josep Piqué iCugat.
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