Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 29 D'ABRIL DE 2016
Tarragona, 29 d'abril de 2016
Prèvia legal convocatòria, es reuneixen, al Saló de Sessions, els
membres de la Corporació sota la Presidència de l’Il.lm. Sr. Josep
Poblet Tous i amb l’assistència dels Vice-presidents: Molt Il.ltre. Sr.
Josep Maria Cruset Domènech, Molt Il.ltre. Sr. Josep Masdeu Isern, i
dels Diputats i Diputades, I.ltre. Sr. Gervasi Aspa Casanova, Il.ltre. Sr.
Josep Félix Ballesteros Casanova, Il.ltre. Sra. Montserrat Carreras
Garcia, Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà i Benet, Il.ltre. Sra. Immaculada Costa
Ramon, Il.ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca, Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert
Segarra, l'Il.ltre. Sr. Pere Granados Carrillo, Il.ltre. Sr. Martí Carnicer
Vidal, Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual, Il.ltre. Sr. José Luis Martin
García, Il.ltre. Sr. Francesc Josep Miró Melich, Il.ltre. Sr. Mateu
Montserrat i Miquel, Il.ltre. Sr. Joan Olivella Ricart, Il.ltre. Sr. Carles
Pellicer Punyed, Il.ltre. Sr.Joan Piñol Mora, Il.ltre. Sr. Joan Francesc
Pique i Barceló, Il.ltre. Sr. Carles Ribé i Solé, Il.ltre. Sr. Pau Ricomà i
Vallhonrat, , Il.ltre. Sr. Miquel Subirats Garriga, Il.ltre. Sr. David Vidal
Caballé, Il.ltre. Sr. Jordi Vinyals i Nogués, Il.ltre. Sr. Ruben Viñuales
Elias.
Excusa la seva assistència el diputat Il.ltre. Sr. Lluís Soler Panisello
Assisteix com a Secretària, la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària
general de la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomás Carbonell Vila, Interventor general de la
Diputació.

1. SECRETARIA GENERAL
PUNT 1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL 1 D'ABRIL DE 2016.

Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior celebrada amb
caràcter ordinari el dia 1 d'abril de 2016, per aplicació del règim de
sessions aprovat per acord del Ple de 28 de juliol de 2015.

PUNT 1.2.- DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS DE CARÀCTER EXCEPCIONAL DEL SERVEI
D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 de febrer
de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de
la concessió de subvencions de caràcter excepcional del Servei
d'Assistència Municipal.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis, aquest acord,
juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient
s’han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la
preceptiva inserció dels anuncis en el tauler d'anuncis de la corporació,
en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm. 47 de 9 de març
de 2016) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7078
de 14 de març de 2016).
Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre
General, no s’han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de
cap tipus contra l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut
definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial. Seguint amb els
tràmits preceptius, el text íntegre de les bases aprovades ha estat
publicat en el BOP de Tarragona núm. 79 de 26 d'abril de 2016.
El Ple en queda assabentat.
PUNT 1.3.- DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS, ACTIVITATS CULTURALS, INVERSIONS I
PUBLICACIONS LOCALS I COMARCALS GESTIONADES PER LA
UNITAT DE CULTURA.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 de febrer
de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de
la concessió de diverses subvencions gestionades per la Unitat de
Cultura:
-Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment
per a la concessió de subvencions als municipis i entitats municipals
descentralitzades per a programes i activitats culturals.

-Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment
per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a
10.000 habitants destinades a inversions i a gestió i funcionament dels
equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets
singulars o patrimonials i de valor cultural.
-Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment
per a la concessió de subvencions per al foment i difusió de
publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a les comarques del
Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis, aquest acord,
juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient
s’han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la
preceptiva inserció dels anuncis en el tauler d'anuncis de la corporació,
en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm. 47 de 9 de març
de 2016) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7077
d'11 de març de 2016).
Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre
General, no s’han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de
cap tipus contra l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut
definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial. Seguint amb els
tràmits preceptius, el text íntegre de les bases aprovades ha estat
publicat en el BOP de Tarragona núm. 78 de 25 d'abril de 2016.
El Ple en queda assabentat.

PUNT 1.4.- DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE
LA 4a. EDICIÓ DEL PREMIS EMPRÈN.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 de febrer
de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques que han de regir
la convocatòria del procediment per a la concessió de la 4a edició dels
Premis Emprèn.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis, aquest acord,
juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient
s’han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la
preceptiva inserció dels anuncis en el tauler d'anuncis de la corporació,
en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm. 47 de 9 de març

de 2016) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7078
de 14 de març de 2016).
Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre
General, no s’han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de
cap tipus contra l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut
definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial. Seguint amb els
tràmits preceptius, el text íntegre de les bases aprovades ha estat
publicat en el BOP de Tarragona núm. 79 de 26 d'abril de 2016.
El Ple en queda assabentat.

PUNT 1.5.- DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS PER A INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL
SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 26 de febrer
de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de
la concessió de subvencions per a interessos de préstecs del Servei
d'Assistència Municipal.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis, aquest acord,
juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient
s’han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la
preceptiva inserció dels anuncis en el tauler d'anuncis de la corporació,
en el Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm. 47 de 9 de març
de 2016) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7078
de 14 de març de 2016).
Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre
General, no s’han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de
cap tipus contra l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut
definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial. Seguint amb els
tràmits preceptius, el text íntegre de les bases aprovades ha estat
publicat en el BOP de Tarragona núm. 79 de 26 d'abril de 2016.
El Ple en queda assabentat.

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 2.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 705 AL 1129 DE 2016.

DE

LA

Es dóna compte, en compliment de l’article 62 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,

aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, de les
resolucions de la Presidència, del núm. 705 al 1129 de 2016, amb un
total de 425 distribuïts de la següent manera:
2
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
115 Administració i gestió d'informació general
42 Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
35 Cultura
1 Formació
13 Formació i Desenvolupament de RH
38 Gestió de Centres d'Educació
38 Gestió Econòmica i Nòmina
3 Museu d'Art Modern
6 Patrimoni
103 Planificació i Organització
4 Presidència
3 Relacions Laboral i Administració de RH
7 Secretaria General
10 Serveis Econòmics
3 Serveis Tècnics Territorials
2 Tresoreria
3.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA
PUNT 3.1.- DACIÓ DE COMPTE DE LA PROPOSTA DEL GRUP
POLÍTIC D'ERC DE MODIFICACIÓ DE DIPUTATS TITULARS EN LES
COMISSIONS
INFORMATIVES
DE
SERVEIS
GENERALS,
CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS I D'ACTUACIONS INTEGRALS
AL TERRITORI.
EXPOSICIÓ DE FETS
Per acord del ple en sessió extraordinària del dia 28 de juliol de 2015,
es va acordar crear les Comissions informatives permanents i les
comissions especials i es va aprovar la composició de les mateixes
d’acord amb la proposta feta per cadascun del grups polítics.
El grup polític d'ERC, en data 22 d' abril de 2016, ha presentat escrit
proposant canvi de vocal titular en la Comissió informativa de Serveis
generals, Contractació i Expropiacions i en la d'Actuacions Integrals al
Territori
FONAMENTS DE DRET
Art. 125 apartat c) del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de
les Entitats Locals
Art. 60.5 del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya

D'acord amb aquests fets i fonaments de dret el President dona compte
al Ple de la proposta de modificació de la participació de diputat titular
del grup polític ERC en la Comissió informativa de Serveis Generals,
Contractació i Expropiacions integrant com a vocal titular al Diputat
Il.ltre. Sr. Jordi Vinyals i Nogués en lloc del diputat Il.ltre. Sr. Carles
Ribé i Solé i en la Comissió informativa d'Actuacions Integrals al
Territori integrant al diputat Il.ltre. Sr. Carles Ribé i Solé com a vocal
titular en lloc de l'Il.ltre. Sr. Jordi Vinyals i Nogués, quedant les
comissions informatives com segueix:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS,
CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS
Composició:
President: Il·ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
Vocals titulars
C i U – Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
C i U –Il.ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel
C i U –Il.ltre. Sra. Montserrat Carreras García
PSC – Il.ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC – Il.ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova
ERC - Il.ltre. Sr. Jordi Vinyals i Nogués
ERC – Il.ltre. Sr. Miquel Subirats i Garriga
PP – Il.ltre. Sr. José Luis Martín García
C'S - Il.ltre Sr. Ruben Viñuales Elias
CUP – Il.ltre. Sr. David Vidal Caballé
Vocals suplents:
C i U – Il.ltre. Sr. Lluís Soler Panisello
C i U – Il.ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
C i U –Il.ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
C i U –Il.ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
PSC – Il.ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca

PSC – Il.ltre. Sr. Francesc Josep Miró Melich
ERC - Il.ltre. Sr. Gervasi Aspa i Casanova
ERC – Il.ltre. Sr. Jordi Cartanyà i Benet

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ACTUACIONS INTEGRALS
AL TERRITORI
Composició:
President: Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Vocals titulars

C i U – Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra
C i U – Il.ltre. Sr. Mateu Montserrat Miquel
C i U – Il.ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed
C i U – Il.ltre. Sra. Montserrat Carreras García
PSC – Il.ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca
ERC - Il.ltre. Sr. Joan Francesc Piqué i Barceló
ERC - Il.ltre. Sr. Carles Ribé i Solé

PP – Il.ltre. Sr. José Luis Martín García
C'S - Il.ltre Sr. Ruben Viñuales Elias
CUP – Il.ltre. Sr. David Vidal Caballé
Vocals suplents:
C i U – Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
C i U – Il.ltre. Sr. Pere Granados Carrillo
C i U – Il.ltre. Sr. Joan Olivella Ricart
C i U – Il.ltre. Sr. Joan Piñol Mora
PSC – Il.ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
PSC – Il.ltre. Sr. Francesc Josep Miró Melich
ERC - Il.ltre. Sr. Gervasi Aspa i Casanova
ERC – Il.ltre. Sr. Jordi Cartanyà i Benet

1.

Els membres del Ple queden assabentats.

2.
Procedeix comunicar-ho als interessats i a la Presidència
delegada de la comissions informatives de Serveis Generals,
Contractació i Expropiacions i d'Actuacions Integrals al Territori.

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLITIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ
PUNT 4.1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES
GENERALS QUE HAN DE REGIR ELS PROCESSOS SELECTIUS
PER A L'ACCÉS A LES PLACES VACANTS DE LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIS DE PERSONAL LABORAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de
Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació el Ple per
unanimitat ACORDA:
1. ANTECEDENTS
La Diputació de Tarragona mitjançant acord de data 27 de març de
2009 va aprovar inicialment les bases generals que han de regir els
processos selectius per a l’accés a les places vacants de la plantilla de
funcionaris i de personal laboral de la Diputació de Tarragona i dels

seus organismes autònoms, les quals van declarar-se definitivament
aprovades per decret de la presidència de data 9 de juny de 2009, com
sigui que no van presentar-se al·legacions durant el tràmit d’informació
pública.
Les esmentades bases generals, atesa la seva vocació generalista i de
permanència i d’efectes jurídics perllongats en el temps no s’esgoten
amb un únic acte administratiu, tenen la consideració d’ordenança o de
reglament local per la qual cosa es va seguir la tramitació prevista a
l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i als articles 58 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Aquestes bases s'han aplicat al processos selectius convocats per la
Diputació de Tarragona i pels seus organismes autònoms des de la
seva aprovació. Les esmentades bases han estat objecte de diferents
modificacions puntuals.
La finalitat de l’aprovació d’unes Bases generals pels processos
selectius és procurar regular una forma àgil de tramitar aquests
processos, adaptada a les necessitats reals i actuals de la Corporació i
dels interessats.
És connatural a les disposicions de caràcter general que es produeixin
en el curs de la seva vigència alteracions i canvis que en el cas de
resultar innovacions substancials comporten la necessitat d’aprovar un
nou text.
El canvi que a continuació es proposa és el relatiu a la composició dels
tribunals de selecció i, en concret, a qui ha d'actuar com a president/a
dels mateixos ja que els diferents canvis organitzatius per un costat i
l'increment del nombre de processos selectius per l'altra tant provinents
de les ofertes públiques d'ocupació com de les borses de treball i dels
plans d'ocupació fan necessari incrementar el nombre de persones que
poden ocupar la presidència dels tribunals selectius i, en conseqüència
modificar l'actual redactat de les Bases Generals sobre aquesta
qüestió.
En concret, l'art. 8.1.4 de les Bases generals estableixen que la
presidència dels tribunals qualificadors recaurà en el/la secretària
general, en el/la cap de Serveis Interns o en el/la cap de Recursos
Humans de la Diputació de Tarragona.
Amb l'objectiu més amunt esmentat es considera convenient regular
que la presidència dels tribunals qualificadors pugui recaure en:
•

processos selectius derivats de l'oferta pública d'ocupació així
com per a la constitució de borses de treball:
-

el/la secretari/ària de la corporació

•

el/la director/a de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques
Actives d'Ocupació
la cap de secció de Planificació i Organització de l'Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació.

processos selectius derivats de plans de foment de l'ocupació:
-

el/la director de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques
Actives d'Ocupació.
La cap de secció d'Ocupació i Emprenedoria de l'Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació

A més, i en relació amb aquest mateix article de les Bases generals, és
necessari clarificar el redactat referit a la composició del tribunal
qualificador i ajustar-lo a la normativa vigent. Així es proposa introduir
que el nombre de membres amb veu i vot del tribunal qualificador que
s’ha de constituir per valorar el procés selectiu haurà de ser imparell i
ha d’estar integrat per un/a president/a i dos o quatre vocals
designats/des per l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona.
Així mateix, també hi haurà un/a secretari/ària del tribunal que actuarà
amb veu però sense vot, llevat que aquesta secretaria recaigui en un
dels vocals, cas en què tindrà veu i vot però es computarà com un únic
vot.
La Mesa General de Negociació ha tingut coneixement dels esmentats
canvis.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1 De conformitat amb l’art. 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, la competència per aprovar les
bases generals enteses com a ordenança és del Ple de la corporació.
2.2. De conformitat amb l’art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’aprovació de les ordenances
locals s’ha d’ajustar al procediment següent: aprovació inicial pel ple;
informació pública i audiència a les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies perquè es presentin al·legacions i suggeriments, i
aprovació definitiva amb la resolució de totes les reclamacions i
suggeriments presentats. En cas que no se n’hagin presentat, l’acord
d’aprovació inicial s’entén adoptat definitivament.
El procediment esmentat és el que ha de tenir-se en compte també en
el cas de modificacions.
2.3. D’acord amb l’art. 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, contra les disposicions administratives de caràcter

general no es pot interposar recurs en via administrativa per la qual
cosa, si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar
des del dia següent al de la seva publicació.
Per tot això, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la base 8.1.4 de les
Bases generals que han de regir els processos selectius per a l'accés a
les places vacants de la plantilla de funcionaris i de personal laboral de
la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, el qual
queda redactat de la manera següent:
El nombre de membres amb veu i vot del tribunal qualificador que s’ha
de constituir per valorar el procés selectiu haurà de ser imparell i estarà
integrat per:
a) Un/a president/a. La presidència dels tribunals qualificadors recaurà
en:
•

processos selectius derivats de l'oferta pública d'ocupació així
com per a la constitució de borses de treball:
-

•

el/la secretari/ària de la corporació
el/la director/a de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques
Actives d'Ocupació
la cap de secció de Planificació i Organització de l'Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació.

processos selectius derivats de plans de foment de l'ocupació:
-

el/la director de l'Àrea de Recursos Humans i Polítiques
Actives d'Ocupació.
La cap de secció d'Ocupació i Emprenedoria de l'Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació

b) Dos o quatre vocals designats/des per l'Àrea de Recursos Humans i
Polítiques Actives d'Ocupació de la Diputació de Tarragona.
A més a més, hi ha d’haver un secretari/ària que actuarà amb veu però
sense vot.
No obstant això, si la secretaria del tribunal qualificador recau en un
dels vocals tindrà veu i vot però es computarà com un únic vot.
Segon.- Exposar al públic la modificació aprovada en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el

tauler d’anuncis als efectes de presentar, si escau, al·legacions en el
termini de 30 dies a comptar de l’endemà de la última publicació.
Tercer.- Declarar que si durant el termini d’exposició pública de la
modificació aprovada no es presenten al·legacions, la modificació de
les bases generals es considerarà definitivament aprovada i es
procedirà a la publicació de l’esmentada modificació en el Butlletí Oficial
de la Província i d’una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Notificar l’acord d’aprovació inicial de la modificació de les
bases generals a la Secció Sindical d’UGT, a la Secció Sindical de
CCOO, a la Junta de funcionaris i al Comitè Intercentres de la Diputació
de Tarragona.
Règim de recursos:
Contra l’acord d’aprovació definitiu es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a
comptar des del dia següent al de la seva publicació.

PUNT 4.2.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ DE PETICIONS DE
COMPATIBILITAT DE PERSONAL LABORAL FIX, PERSONAL
LABORAL TEMPORAL I PERSONAL LABORAL INTERÍ, ADSCRITS A
ESCOLES I CONSERVATORIS DE MÚSICA A TORTOSA, REUS I
ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A TORTOSA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de
Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació el Ple per
unanimitat ACORDA:
- Personal laboral fix- Escola i Conservatori de Música de la
Diputació a Tortosa
1. FETS
1.1. En data 24 de setembre de 2014 va tenir entrada en el Registre
general una sol·licitud del Sr. Joan Carles Fabra Gilabert en relació amb
l’autorització de compatibilitat com a personal al servei de
l’Administració local per a desenvolupar una segona activitat en el
sector públic. Concretament el Sr. Fabra Gilabert demana la
compatibilitat per a una segona activitat com a professor associat a la
Universitat Rovira i Virgili, per realitzar 4 hores setmanals.
1.2. El Sr. Fabra Gilabert és personal laboral fix i ocupa una plaça A1L
de professor de trompeta a l'Escola i Conservatori de Música de la
Diputació a Tortosa, amb una jornada del 65%. A partir de l’1 de

setembre de 2015 i fins el dia 31 d’agost de 2016 té ampliada de mutu
acord la seva jornada en un 32,5%.
1.3. En data 22 de febrer de 2016 el Sr. Fabra Gilabert presenta nova
sol·licitud de compatibilitat com a professor associat a la Universitat
Rovira i Virgili.
1.4. En data 23 de febrer de 2016 el Sr. Fabra Gilabert presenta
declaració jurada en què manifesta que a efectes de renovació de la
compatibilitat sol·licitada, durant el curs 2015-2016 el seu horari serà
dilluns de 12:00 a 13:50 hores i de 15:00 a 15:50 hores; i dimarts de
8:00 a 11:50 hores. Així mateix, manifesta que la durada del contracte
és fins el 31 d’agost de 2016 i que aquests horaris no coincideixen amb
l’horari lectiu que realitza a l’Escola i Conservatori de Música de
Tortosa.
1.5. En data 16 de març de 2016 té entrada en el Registre general
informe favorable de la Universitat Rovira i Virgili en relació a la
sol·licitud presentada pel Sr. Fabra Gilabert per dur a terme la seva
activitat com a professor associat. En l’esmentat informe, a més a més,
consta la durada del contracte (fins el 31 d’agost de 2016, més
pròrrogues que es puguin produir), la jornada setmanal que realitza el
Sr. Fabra a la Universitat, que és de 12 hores, la retribució total que
percebrà, i l’horari de treball, pel curs acadèmic actual que és el
següent:
Docència:

- Dilluns de 12:00 a 13:50 hores; i de 15:00 a 15:50 hores
- Dimarts de 8:00 a 11:50 hores
- Pràcticum: horari variable que no coincideix amb l’horari
del Conservatori

Permanència: - Divendres de 17:00 a 21:00 hores.
1.6. Segons informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació
Acadèmica dels Centres de Música amb el vistiplau de la directora de
l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, de data 17 de març de 2016,
el Sr. Fabra Gilabert, que ocupa un lloc de treball de professor de
trompeta amb funcions afegides de Director del centre, distribueix la
seva jornada laboral a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa,
d’acord amb el següent horari:
Dilluns: de 16:00 a 20:30 hores
Dimarts: de 12:00 a 14:00 hores; i de 15:00 a 19:30 hores
Dimecres: de 9:00 a 14:00 hores; i de 15:00 a 18:15 hores
Dijous: de 9:00 a 14:00 hores; i de 15:00 a 18:00 hores
L’informe és favorable respecte a la compatibilitat dels horaris en les
dues activitats ja que l’horari de l’activitat que pretén compatibilitzar es
duu a terme en dilluns, dimarts i divendres, en franges d’hores que no
coincideixen amb la jornada que té assignada al Conservatori de

Tortosa. Pel que respecta al possible solapament d’horari del
Pràcticum, el sol·licitant no deixa constància de l’horari ja que resulta
variable, però informa al respecte que no coincideix amb l’horari del
centre.
Per tant, no existeix conflicte d’interessos entre les activitats així com
tampoc coincidència horària, d’acord amb la informació aportada.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques (en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició
final primera té la consideració de bases del règim estatutari de la
funció pública.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les administracions públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant, LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots
els casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI, el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la
seva imparcialitat o independència.
2.4. L’article 3 de la LI i l’article 3 de l'RDI estableixen, però, que el
personal comprès en el seu àmbit d’aplicació podrà desenvolupar un
segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els casos previstos
en la Ll per a les funcions docents. En tot cas, l’autorització de
compatibilitat s’efectuarà en raó de l’interès públic i, en cap cas,
suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari dels llocs i
que es condiciona al seu estricte compliment en els dos. L’article 21.1
de la LIC afegeix que els reconeixements de compatibilitat resten
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic
o de modificació de les condicions de treball.
L’article 4 de la LI i l’article 4.2 de la LIC indiquen que es podrà
autoritzar compatibilitat, complides la resta d'exigències de la llei, per a
desenvolupar un lloc de treball en l’esfera docent com a professor

universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps
parcial i amb durada determinada.
L’article 14 de l'RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o l'RDI es
refereixen a llocs de treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la
que no superi les 30 hores setmanals.
Quant a la sol·licitud del Sr. Fabra Gilabert en relació amb l’autorització
de la compatibilitat per a una segona activitat com a professor associat
de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta activitat en el sector públic és
per exercir funcions docents i no suposa la modificació de la jornada de
treball i horari dels llocs que demana compatibilitzar; així mateix,
aquesta segona activitat prestada com a professor ho és a temps
parcial i de durada determinada.
2.5. En compliment de l’article 7 de la LI, serà requisit necessari per a
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet que la quantitat
total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració
prevista en els pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director
general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de
dedicació ordinària, incrementada en un 30% per als funcionaris del
grup A o personal de nivell equivalent:
En el cas del Sr. Fabra Gilabert no se superen aquests límits, doncs la
suma de les retribucions que percep com a professor més les
retribucions que percep com a professor associat, segons informe
aportat que consta a l’expedient, no supera els límits fixats a l’art. 7.1 de
la LI.
2.6. Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a
efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització
a aquest últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les
prestacions de caràcter familiar, només es poden percebre per un dels
llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
2.7. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les
normes que despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) i l’article 15
de l’RDI regulen la prohibició genèrica d’autorització de compatibilitat
pel personal que desenvolupi tasques que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable. No obstant això,
s’excepcionen expressament les autoritzacions de compatibilitat per
exercir com a professor universitari associat de l’article 4.1 de la LI.
Per tant, es pot autoritzar aquesta activitat pública per a exercir com a
professor universitari associat, l’autorització de la qual demana el Sr.
Fabra Gilabert ja que es troba exceptuat d’aquesta prohibició genèrica
establerta per l’article 16.1 de la LI.
A més a més té cabuda dins l’excepció de l’art. 4.1 de la LI.

2.8. La competència per a resoldre sobre l’autorització de la
compatibilitat correspon al ple de la corporació local a la qual figuri
adscrit el lloc principal, de conformitat amb l’article 9 de la LI. Tota
autorització de compatibilitat requereix informe favorable de l’autoritat
corresponent al segon lloc, de conformitat amb l’article 9 de la LI i 6 de
l’RDI.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Autoritzar al senyor Joan Carles Fabra Gilabert la compatibilitat
sol·licitada per a exercir l’activitat de professor associat de la Universitat
Rovira i Virgili, amb una jornada a temps parcial, durant el curs 20152016, pels motius esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
2n. L’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora de la jornada
de treball.
3r. La compatibilitat autoritzada ho és en el benentès que s’haurà de
notificar si la mateixa finalitza abans o s'hi produeix qualsevol
modificació respecte la jornada.
4t. L’autorització de compatibilitat quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc de treball o modificació de les condicions
de treball.
5è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons el cas, d’acord amb l’article 42.6.1n) i
42.6.2m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació
de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
6è. Notificar-ho a la persona interessada.
7è. Comunicar-ho a la Universitat on es desenvoluparà la segona
activitat com a professor universitari associat, a la Direcció de l’Àrea del
Servei d’Assistència al Ciutadà i a Nòmines.
Règim de recursos:
- Reclamació administrativa prèvia a la via judicial laboral.

- Personal laboral interí- Escola i Conservatori de Música de la
Diputació a Reus
1. FETS
1.1. En data 24 de setembre de 2014 va tenir entrada en el Registre
general una sol·licitud de la Sra. M. Fontcalda Vidal Fuster en relació

amb l’autorització de compatibilitat com a personal al servei de
l’Administració local per a desenvolupar una segona activitat en el
sector públic. Concretament la Sra. M. Fontcalda Vidal demana la
compatibilitat per a una segona activitat com a professora associada a
la Universitat Rovira i Virgili, amb una jornada setmanal de 12 hores.
1.2. La Sra. Vidal Fuster és personal laboral interí i ocupa una plaça
A1L de professora de llenguatge musical a l'Escola i Conservatori de
Música de la Diputació a Reus, amb una jornada parcial del 33,33%,
ampliada en un 35%.
1.3. En data 15 de febrer de 2016 la Sra. Vidal Fuster presenta escrit
per mitjà del qual sol·licita l’actualització de la compatibilitat sol·licitada i
manifesta les dades relatives a l’activitat de la Universitat Rovira i Virgili
referents a l’horari, còmput d’hores setmanal, retribució i tipus de
contracte.
1.4. En data 8 de març de 2016 té entrada en el Registre general
informe favorable de la Universitat Rovira i Virgili en relació a la
sol·licitud presentada per la Sra. Vidal Fuster per dur a terme la seva
activitat com a professora associada. En l’esmentat informe, a més a
més, consta la durada del contracte (fins el 31 d’agost de 2016, més
pròrrogues que es puguin produir), la jornada setmanal que realitza la
Sra. Vidal a la Universitat, que és de 12 hores, la retribució total que
percebrà, i l’horari de treball pel curs acadèmic actual que és el
següent:
- Docència: Dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 12:00 hores.
- Permanència: Dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 10:00 hores.
1.5. Segons informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació
dels Centres de Música amb el vistiplau de la direcció del Servei
d’Assistència al Ciutadà, de data 7 de març de 2016, la Sra. Vidal
Fuster distribueix la seva jornada laboral a l’Escola i Conservatori de
Música de Reus, d’acord amb el següent horari:
Dilluns de 17:00 a 20:30 hores
Dimarts de 10:30 a 12:00 hores; i de 13:00 a 20:30 hores
Dijous de 15:00 a 19:30 hores
L’informe és favorable respecte a la compatibilitat dels horaris en les
dues activitats ja que no existeix coincidència horària; així com, sobre la
inexistència de conflicte d’interessos entre les activitats que realitza la
Sra. Vidal Fuster com a professora associada a la Universitat Rovira i
Virgili i la tasca docent que imparteix a l’Escola i Conservatori de
Música de Reus.
2. FONAMENTS DE DRET

2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques (en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició
final primera té la consideració de bases del règim estatutari de la
funció pública.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les administracions públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant, LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots
els casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI, el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la
seva imparcialitat o independència.
2.4. L’article 3 de la LI i l’article 3 de l'RDI estableixen, però, que el
personal comprès en el seu àmbit d’aplicació podrà desenvolupar un
segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els casos previstos
en la Ll per a les funcions docents. En tot cas, l’autorització de
compatibilitat s’efectuarà en raó de l’interès públic i, en cap cas,
suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari dels llocs i
que es condiciona al seu estricte compliment en els dos. L’article 21.1
de la LIC afegeix que els reconeixements de compatibilitat resten
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic
o de modificació de les condicions de treball.
L’article 4 de la LI i l’article 4.2 de la LIC indiquen que es podrà
autoritzar compatibilitat, complides la resta d'exigències de la llei, per a
desenvolupar un lloc de treball en l’esfera docent com a professor
universitari associat en règim de dedicació no superior a la de temps
parcial i amb durada determinada.
L’article 14 de l'RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o l'RDI es
refereixen a llocs de treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la
que no superi les 30 hores setmanals.
Quant a la sol·licitud de la Sra. Vidal Fuster en relació amb l’autorització
de la compatibilitat per a una segona activitat com a professora
associada de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta activitat en el sector
públic és per exercir funcions docents i no suposa la modificació de la

jornada de treball i horari dels llocs que demana compatibilitzar; així
mateix, aquesta segona activitat prestada com a professora ho és a
temps parcial i de durada determinada.
2.5. En compliment de l’article 7 de la LI, serà requisit necessari per a
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet que la quantitat
total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració
prevista en els pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director
general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de
dedicació ordinària, incrementada en un 30% per als funcionaris del
grup A o personal de nivell equivalent:
En el cas de la Sra. Vidal Fuster no se superen aquests límits, doncs la
suma de les retribucions que percep com a professora més les
retribucions que percep com a professora associada, segons informe
aportat que consta a l’expedient, no supera els límits fixats a l’art. 7.1 de
la LI.
2.6. Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a
efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització
a aquest últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les
prestacions de caràcter familiar, només es poden percebre per un dels
llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
2.7. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les
normes que despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) i l’article 15
de l’RDI regulen la prohibició genèrica d’autorització de compatibilitat
pel personal que desenvolupi tasques que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable. No obstant això,
s’excepcionen expressament les autoritzacions de compatibilitat per
exercir com a professor universitari associat de l’article 4.1 de la LI.
Per tant, es pot autoritzar aquesta activitat pública per a exercir com a
professora universitària associada, l’autorització de la qual demana la
Sra. Vidal Fuster ja que es troba exceptuada d’aquesta prohibició
genèrica establerta per l’article 16.1 de la LI.
A més a més té cabuda dins l’excepció de l’art. 4.1 de la LI.
2.8. La competència per a resoldre sobre l’autorització de la
compatibilitat correspon al ple de la corporació local a la qual figuri
adscrit el lloc principal, de conformitat amb l’article 9 de la LI. Tota
autorització de compatibilitat requereix informe favorable de l’autoritat
corresponent al segon lloc, de conformitat amb l’article 9 de la LI i 6 de
l’RDI.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Autoritzar a la senyora Maria Fontcalda Vidal Fuster la compatibilitat
sol·licitada per a exercir l’activitat de professora associada de la

Universitat Rovira i Virgili, amb una jornada a temps parcial, durant el
curs 2015-2016, pels motius esmentats a l’apartat de fonaments de
dret.
2n. L’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora de la jornada
de treball.
3r. La compatibilitat autoritzada ho és en el benentès que s’haurà de
notificar si la mateixa finalitza abans o s'hi produeix qualsevol
modificació respecte la jornada.
4t. L’autorització de compatibilitat quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc de treball o modificació de les condicions
de treball.
5è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons el cas, d’acord amb l’article 42.6.1n) i
42.6.2m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació
de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
6è. Notificar-ho a la persona interessada.
7è. Comunicar-ho a la Universitat on es desenvoluparà la segona
activitat com a professor universitari associat, a la Direcció del Servei
d’Assistència al Ciutadà i a Nòmines.
Règim de recursos:
- Reclamació administrativa prèvia a la via judicial laboral.
- Personal laboral interí- Escola i Conservatori de Música a Tortosa
1. FETS
1.1. En data 24 de febrer de 2016 va tenir entrada en el Registre
general una sol·licitud de la Sra. Anna Enfedaque Novell, en relació
amb el reconeixement de compatibilitat com a personal al servei de
l’Administració local per a desenvolupar activitats al sector privat.
Concretament, la Sra. Enfedaque Novell demanava la compatibilitat per
a exercir com a professora de violí per compte d’altri mitjançant la
Fundació Privada Laies.
Amb la sol·licitud de compatibilitat aporta certificat de la Fundació
Privada Laies, en què es manifesta que la Sra. Enfedaque Novell
desenvolupa les seves tasques com a professora d’instrument violí al
Col·legi Aura, mitjançant la Fundació Privada Laies, al llarg del present

curs escolar 2015-2016, amb una dedicació del 35%, amb un total de 6
hores i 30 minuts setmanals, i distribuint les classes de la manera
següent:
-

Dimarts de 12.40 a 14.10 hores
Dimecres de 12.30 a 15.00 hores
Dijous de 12.30 a 15.00 hores

Així mateix, es posa de manifest que la Sra. Enfedaque Novell no té
cap càrrec dins de la Fundació Privada Laies, així com cap participació,
per la pròpia naturalesa de la mateixa.
1.2. La Sra. Enfedaque Novell és personal laboral interí i està
contractada com a professora de violí per a prestar serveis a l’Escola i
Conservatori de Música de Tortosa, de prestació a jornada parcial del
17,50%.
1.3. Segons informe, de data 7 de març de 2016, de la cap de secció de
Coordinació i Ordenació dels Centres de Música amb el vistiplau de la
direcció de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, que consta a
l’expedient, la Sra. Enfedaque Novell desenvolupa la seva activitat
docent a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa els divendres de
14:40 a 19:00 hores.
Així, donat l’horari que desenvolupa en les dues activitats, no existeix
coincidència horària i alhora no existeix conflicte d’interessos amb
l’activitat que realitza a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació
a Tortosa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques (en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició
final primera té la consideració de “bases del règim estatutari de la
funció pública”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les Administracions Públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia (art. 17 de la LIC).

2.3. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals
laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. Els reconeixements
de compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i horari de
l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
La Sra. Enfedaque Novell demana compatibilitzar el seu lloc de treball
en la Diputació de Tarragona, on hi té una dedicació setmanal del
17,50%, amb una activitat privada com a professora de violí al Col·legi
Aura, mitjançant la Fundació Privada Laies, per compte d’altri, activitat
privada als efectes de la Ll, que requereix el previ reconeixement de
compatibilitat.
L’article 11.1 de la LI disposa que no es podrà exercir activitats privades
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament,
organisme o entitat on estigués destinat el treballador. L’article 9 de
l'RDI considera que existeix relació directa quan l’activitat a realitzar
tingui a veure amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajut
financer o control del departament, organisme, ens o empreses
públiques on l’interessat estigui adscrit o presti els seus serveis.
L’objectiu d’aquests articles és evitar àrees de coincidència i vetllar pel
principi d’eficàcia i la regla de la imparcialitat. Els tribunals (STS de 14
de febrer de 1968 i STSJ Astúries de 28 de gener de 2005) assenyalen
com un dels objectius de la normativa evitar l’existència de contactes o
àrees d’activitat coincidents que poguessin donar lloc a que els mitjans i
facultats concedits a l'empleat públic per raó del seu càrrec poguessin
ser utilitzats en profit particular, en perjudici de l’interès públic, o
almenys del prestigi que per la seva objectivitat, imparcialitat o
independència han d’envoltar el funcionari, sense que sigui precisa la
prova de que s’hagi produït, bastant amb aquesta coincidència i
possibilitat.
En el cas de l'activitat que la Sra. Enfedaque Novell sol·licita
compatibilitzar, no concorre aquesta relació directa tal i com es desprèn
de l'informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació dels
Centres de Música el vistiplau de la directora de l’Àrea del SAC ja que
la tasca que desenvolupa al Col·legi Aura, mitjançant la Fundació
Privada Laies no presenta cap conflicte d’interessos amb la tasca de
professora de violí que desenvolupa a l’Escola i Conservatori de Música
de la Diputació a Tortosa.
2.4. L’article 16.4 de la LI preveu una excepció a l'apartat primer del
mateix article, en el sentit de què es podrà autoritzar la compatibilitat
per a l'exercici d'una activitat privada en el cas que els llocs de treball
comportin la percepció de complement específic o concepte
equiparable de quantia no superior al 30% de la retribució bàsica,
exclosos els conceptes que tinguin origen en l’antiguitat.

Amb caràcter general, la LI no fa distinció en l’aplicació del règim
d’incompatibilitats entre el personal al servei de les Administracions
públiques en règim de jornada complerta, d’aquells altres que
desenvolupen jornades inferiors.
Tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius de la LI el règim establert
parteix de la realitat social existent en el moment de la seva aprovació
al 1984, amb una clara voluntat que el personal al servei de les
Administracions Públiques estigués destinat a un sol lloc de treball i, per
tant, de forma majoritària en l’àmbit laboral, amb contractes a jornada
complerta.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la
repetida normativa, com per exemple, l’increment de les contractacions
a temps parcial i les jornades reduïdes del personal laboral de
l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre
una remuneració suficient.
2.5. S’ha de considerar en aquest cas la finalitat de la norma juntament
amb la realitat actualment existent en el règim de dedicació del personal
contractat i al servei de les Administracions Públiques, tenint en
compte: les funcions com a professora de violí que desenvolupa la Sra.
Enfedaque Novell a l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Tortosa; que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i
l’activitat privada que es pretén compatibilitzar no arriba al 100% de la
jornada ordinària de l’Administració; així com, que l’exercici d’aquestes
activitats privades no impedirà o menyscabarà el compliment dels seus
deures ni perjudicarà els interessos generals, al no existir contraposició
d’interessos entre el treball privat i el públic.
En el present cas, la suma d'ambdues jornades no arriba en cap
moment al total de les 37,5 hores setmanals, que corresponen al 100%
de la jornada ordinària de l’Administració.
2.6. Segons l'article 14 de la LI la resolució motivada reconeixent la
compatibilitat o declarant la incompatibilitat correspon al Ple de la
Corporació.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Enfedaque Novell
pels motius esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
La compatibilitat autoritzada ho és per al curs 2015-2016, en el
benentès que s’haurà també de notificar si la mateixa finalitza abans o
existeix qualsevol modificació respecte la jornada.
2n. Aquesta activitat reconeguda al sector
desenvolupar-se fora de la jornada de treball.

privat

haurà

de

3r. El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc de treball o en cas que el sumatori de les
jornades de les activitats que realitzi la Sra. Enfedaque sigui igual o
superior a la jornada completa a l’Administració pública.
4t. Notificar-ho a la persona interessada.
5è. Comunicar-ho a la Direcció de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà de la Diputació de Tarragona i a la Unitat de Retribucions i
Nòmines.
6è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons el cas, d’acord amb l’article 42.6.1 n) i
42.6.2.m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació
de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
Règim de recursos:
- Reclamació administrativa prèvia a la via judicial laboral.

- Personal laboral fix - Escola d’Art i Disseny de la Diputació a
Tortosa
1. FETS
1.1. La Sra. Carme Clemente Martínez ha sol·licitat la compatibilitat per
desenvolupar una segona activitat en el sector públic. Concretament,
demana la compatibilitat per a una segona activitat que consisteix en la
participació en un projecte d’investigació titulat:
“Tecnología inversa de vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la
recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico.”
La investigadora principal és la Dra. Trinitat Pradell Cara, catedràtica de
la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquesta activitat es durà a terme fora de la jornada de treball i no es
percebrà cap retribució.
1.2. La Sra. Clemente és personal laboral fix de la Diputació de
Tarragona i ocupa una plaça de professora titular de restauració, grup
A1L, de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, a jornada
completa.
L’horari de la Sra. Clemente a l’Escola d’Art i Disseny és el següent:
- Dilluns a divendres de 9 a 14 hores

- Dilluns de 16 a 19 hores
1.3 El 12/04/2016, la cap de secció d’ordenació i gestió acadèmica amb
el vist i plau de la directora de l’Àrea del SAC de la Diputació de
Tarragona informa favorablement la petició de compatibilitat.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions
públiques (en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició
final primera té la consideració de bases del règim estatutari de la
funció pública.
S’ha de tenir en compte el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del
personal al servei de les administracions públiques que desenvolupa
parcialment la LI (en endavant, RDI).
També és d’aplicació la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant, LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots
els casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI, el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la
seva imparcialitat o independència.
2.4. L’article 3 de la LI i l’article 3 de l'RDI estableixen, però, que el
personal comprès en el seu àmbit d’aplicació podrà desenvolupar un
segon lloc de treball o activitat en el sector públic en els casos previstos
en la Ll per a les funcions docents.
En tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó de l’interès
públic i, en cap cas, suposarà la modificació de la jornada de treball i de
l’horari dels llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en
ambdós.
L’article 21.1 de la LIC afegeix que els reconeixements de compatibilitat
resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic o de modificació de les condicions de treball.
2.5 L’article 6 de la LI i l’article 9 de la LIC indiquen que el ple, ateses
les especials qualificacions del personal que d'ell depèn,

excepcionalment pot autoritzar l'exercici d'activitats de recerca, de
caràcter no permanent, o d'assessorament per a supòsits concrets.
En cap cas no es poden autoritzar aquestes activitats si la persona
afectada té el lloc de treball en el departament que té encomanades
aquelles tasques.
2.6. En compliment de l’article 7 de la LI i art. 5 de la LIC, serà requisit
necessari per a autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet
que la quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats no superi
la remuneració prevista en els pressupostos generals de l’Estat per al
càrrec de director general, ni superi la corresponent al principal,
estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 30% per
als funcionaris del grup A o personal de nivell equivalent.
2.7. Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a
efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització
a aquest últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les
prestacions de caràcter familiar, només es poden percebre per un dels
llocs, sigui quina sigui la seva naturalesa.
2.8. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les
normes que despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) i l’article 15
de l'RDI regulen la prohibició genèrica d’autorització de compatibilitat
pel personal que desenvolupi tasques que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable. No obstant, l’art. 16.3
exceptua expressament les autoritzacions de compatibilitat per realitzar
activitats d’investigació o assessorament.
2.9. Per tant, es pot autoritzar aquesta activitat pública per exercir
funcions investigadora, ja que no treballa en el departament que té
encomanades aquestes tasques i no suposa modificació de la jornada
de treball i horari dels llocs que demana compatibilitzar; perquè aquest
projecte té una durada determinada de 3 anys i perquè, en ser una
activitat no remunerada, tampoc supera els límits retributius establerts
per la LI.
2.10. La competència per resoldre sobre l’autorització de la
compatibilitat correspon al ple de la corporació local a la qual figuri
adscrit el lloc principal, de conformitat amb l’article 9 de la LI.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Autoritzar a la Sra. Carme Clemente Martínez la compatibilitat per
participar en un projecte d’investigació titulat: “Tecnología inversa de
vidriados, esmaltes y capas pictóricas para la recuperación del
Patrimonio Histórico-Artístico.”, d’una durada de 3 anys.
2n. L’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora de la jornada
de treball.

3r. La compatibilitat autoritzada ho és en el benentès que s’haurà de
notificar si finalitza abans o s'hi es produeix qualsevol modificació
respecte la jornada i retribució.
4t. L’autorització de compatibilitat quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc de treball o modificació de les condicions
de treball.
5è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons el cas, d’acord amb l’article 42.6.1 n) i
42.6.2 m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació
de Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei
de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
6è. Notificar-ho a la persona interessada.
7è. Comunicar-ho a la Direcció de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà de la Diputació de Tarragona i a la Unitat de Retribucions i
Nòmines.
Règim de recursos:
-

Reclamació administrativa prèvia a la via judicial laboral.

5.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 5.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A
L’ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT “ESTADA A L’ALBERG SAN
ANASTASI” ORGANITZADA PEL COL·LEGI D’EDUCACIÓ ESPECIAL
ALBA DE LA DIPUTACIÓ A REUS, CURS 2015/2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa dels Serveis
d'Assistència al Ciutadà, el Ple per unanimitat ACORDA:
Fets
1. Per decret de la Presidència núm. 8004330008-00-2016-000702, de
data 16 de març de 2016, s’ha autoritzat la realització de l’activitat
“Estada a l’Alberg San Anastasi”, de Lleida, organitzada pel Col·legi
Públic d’Educació Especial Alba de la Diputació a Reus, programada
per als dies 18,19 i 20 de maig de 2016 (horari de sortida a les 9:00
hores del dia 18 de maig i horari de tornada a les 17:00 del dia 20 de
maig) i dirigida a alumnat d’edats compreses entre els 9 i els 20 anys,
amb una previsió de participació de 21 alumnes acompanyats per 8
docents.

2. Els objectius d’aquesta activitat són:
- Potenciar l’autonomia personal de l’alumnat.
- Reforçar l’autoestima en sí mateixos i la seva autoconfiança.
- Augmentar el desig d’aprendre i conèixer ampliant els seus interessos i
adquirint nous coneixements.
- Millorar les habilitats socials i assolir eines per afrontar els conflictes.
- Il·lusionar-se per un projecte comú amb els seus companys de curs
augmentant el sentiment de pertinença al grup.

3. Aquesta activitat té una previsió d’ingressos, per l’aplicació de preus
públics, de 1.615 €, d’acord amb el detall següent:
- Preu públic per alumne assistent: 85 €
- Nombre d’alumnes: 21 en total - 2 alumnes becats = 19 x 85= 1615 €

Fonaments de dret
1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
5. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
6. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
7. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
8. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona (BOPT núm. 295 de 22.12.15).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el preu públic per a l’assistència a l’activitat “Estada a
l’Alberg San Anastasi”, de Lleida, programada per als dies 18,19 i 20 de
maig de 2016, amb les tarifes següents:
- Preu públic per alumne assistent: 85 €
- Nombre d’alumnes: 19 €

Aquests imports no seran reintegrables, excepte en aplicació de l’article
6.2 de l’Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona vigent (BOPT núm. 295, de 22.12.2015), que estableix que
“quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del
preu, el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la
devolució de l’import corresponent”, que es correspon amb l’article 26.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
El grau de cobertura global d’aquest preu públic sobre el cost total de
l’activitat és del 24,60 %, en aplicació de l’apartat 2 de l’article 44 de la
Llei reguladora de les hisendes locals, que preveu que “per raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic es poden fixar preus
públics per sota del cost del servei”.
Segon. Publicar aquest acord al BOP de Tarragona.
Tercer. Comunicar-ho al Col·legi Públic d’Educació Especial Alba i a la
Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà de la publicació, davant del Ple de la Diputació.

PUNT 5.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A
L’ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT “COLÒNIES ESPORTIVES A LA
RESIDÈNCIA ASTER”, DE L’HOSPITALET DE L’INFANT,
ORGANITZADA PEL COL·LEGI D’EDUCACIÓ ESPECIAL ALBA DE LA
DIPUTACIÓ A REUS. CURS 2015/2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa dels Serveis
d'Assistència al Ciutadà, el Ple per unanimitat ACORDA:
Fets
1. Per decret de la Presidència núm. 8004330008-00-2016-000793, de
data 29 de març de 2016, s’ha autoritzat la realització de l’activitat
"Colònies esportives a la Residència Aster", de l'Hospitalet de l'Infant,
programada per als dies 11 i 12 de maig de 2016 (horari de sortida a les
10:00 hores del dia 11 de maig i tornada a les 15:30 hores del dia 12 de
maig) i dirigida a alumnat d'edats compreses entre els 7 i els 18 anys,
amb una previsió de participació de 28 alumnes acompanyats per 19
docents.
2. Els objectius d’aquesta activitat són:
•
•

Normalitzar i adaptar conductes en diferents entorns i situacions.
Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se
formant una imatge positiva d'ell mateix i dels altres.

•
•
•

Fomentar el sentiment de pertinença a l'escola i al grup de la classe.
Relacionar-se amb els companys i adults en un entorn diferent a
l'habitual.
Gaudir de les activitats i els jocs proposats.

3. Aquesta activitat té una previsió d’ingressos, per l’aplicació de preus
públics, de 1.300 €, d’acord amb el detall següent:
- Preu públic per alumne assistent: 50 €
- Nombre d’alumnes: 28 en total –2 alumnes becats = 26 X 50= 1.300 €

Fonaments de dret
1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
5. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
6. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
7. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
8. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona (BOPT núm. 295 de 22.12.15).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el preu públic per a l’assistència a l’activitat "Colònies
esportives a la Residència Aster", de l'Hospitalet de l'Infant, programada
per als dies 11 i 12 de maig de 2016, amb les tarifes següents:
- Preu públic per alumne assistent: 50 €
- Nombre d’alumnes: 26

Aquests imports no seran reintegrables, excepte en aplicació de l’article
6.2 de l’Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona vigent (BOPT núm. 295, de 22.12.2015), que estableix que
“quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del
preu, el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la
devolució de l’import corresponent”, que es correspon amb l’article 26.3

del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
El grau de cobertura global d’aquest preu públic sobre el cost total de
l’activitat és del 24,44 %, en aplicació de l’apartat 2 de l’article 44 de la
Llei reguladora de les hisendes locals, que preveu que “per raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic es poden fixar preus
públics per sota del cost del servei”.
Segon. Publicar aquest acord al BOP de Tarragona.
Tercer. Comunicar-ho al Col·legi Públic d’Educació Especial Alba a
Reus, a la Intervenció General i a Tresoreria.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà de la publicació, davant del Ple de la Diputació.

PUNT 5.3.-PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A
L'ASSISTÈNCIA A L'ACTIVITAT "COLÒNIES ANUALS D'INFANTIL I
PRIMÀRIA A LA MARINADA (CAMBRILS) ORGANITZADA PEL
COL·LEGI D'EDUCACIÓ ESPECIAL SANT RAFAEL, CURS
2015/2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa dels Serveis
d'Assistència al Ciutadà, el Ple per unanimitat ACORDA:
Fets
1. Per decret de la Presidència núm. 8004330008-00-2016-000794, de
data 29 de març de 2016, s’ha autoritzat la realització de l’activitat
"Colònies anuals d'Infantil i Primària a la Marinada (Cambrils)",
programada per als dies 4 i 5 de maig de 2016 (horari de sortida a les
9:30 del matí i horari de tornada el dia 5 de maig entre les 15:00 i les
16:30 hores) i dirigida a alumnat d'Educació Infantil i Primària, amb una
previsió de participació de 18 alumnes acompanyats per 13 professors
2. Els objectius d’aquesta activitat són:
•
•
•
•
•
•
•

Aconseguir un ple desenvolupament de la personalitat de l'alumnat que
hi participa tot compartint nous espais, vivències i activitats amb els
altres companys i adults que l'acompanyen.
Fomentar en l'alumnat respecte vers l'altre.
Treballar els hàbits d'autonomia personal i higiene.
Fomentar els hàbits de convivència en un àmbit diferent al marc
escolar o familiar.
Promoure un interès i un respecte per l'entorn proper i el medi ambient.
Oferir un espai on es puguin dur a terme activitats curriculars que
impliquin metodologies diferents.
Aprofundir en continguts sobre el medi natural: la platja, el clima...

•

Gaudir de la platja i de les activitats que realitzen

3. Aquesta activitat té una previsió mínima d’ingressos, per l’aplicació
de preus públics, de 270 €, d’acord amb el detall següent:
-

Preu públic per alumne assistent: 15 €
Nombre d’alumnes: 18

Fonaments de dret
1. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
5. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
6. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
7. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
8. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona (BOPT núm. 295 de 22.12.15).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el preu públic per a l’assistència a l’activitat "Colònies
anuals d'Infantil i Primària a la Marinada (Cambrils)", aprovada per als
dies 4 i 5 de maig de 2016, amb les tarifes següents:
- Preu públic per alumne soci de l’AMPA: 15 €
- Preu públic per alumne no soci de l’AMPA: 35 €
- Nombre d’alumnes: 18

Aquests imports no seran reintegrables, excepte en aplicació de l’article
6.2 de l’Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona vigent (BOPT núm. 295, de 22.12.2015), que estableix que
“quan per causes no imputables a qui està obligat al pagament del
preu, el servei o l’activitat no es presti o desenvolupi, es procedirà a la
devolució de l’import corresponent”, que es correspon amb l’article 26.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

El grau de cobertura global d’aquest preu públic sobre el cost total de
l’activitat és del 6,69 %, en aplicació de l’apartat 2 de l’article 44 de la
Llei reguladora de les hisendes locals, que preveu que “per raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic es poden fixar preus
públics per sota del cost del servei”.
Segon. Publicar aquest acord al BOP de Tarragona.
Tercer. Comunicar-ho al Col·legi Públic d’Educació Especial Sant
Rafael a Tarragona i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició en el termini màxim d’1 mes des de
l’endemà de la publicació, davant del Ple de la Diputació.

6.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE CONEIXEMENT I QUALITAT
PUNT 6.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
PER A LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL FUNCIONAMENT DEL
TAULER ELECTRÒNIC D'ANUNCIS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de
Coneixement i Qualitat el Ple per unanimitat ACORDA:
Fets
La Diputació de Tarragona, d'acord amb la normativa que així ho
estableixi, té l'obligació de publicar una sèrie tràmits, informacions,
actes o comunicacions al Tauler d'anuncis de la corporació, el qual es
troba a les dependències del Palau de la Diputació.
Amb data 1 de març de 2016 la seu electrònica de la Diputació de
Tarragona va incorporar una millora tecnològica i de capacitat de
continguts que, entre altres extrems, permet generar i custodiar
evidències electròniques que possibiliten acreditar el moment d'inici de
la difusió de continguts a través d'internet, el moment de la seva
finalització i la disponibilitat d'accés al llarg de tot aquest període
d'exposició.
Aquesta millora permet disposar d'un tauler electrònic d'anuncis amb
total garantia d'autenticitat, integritat i visibilitat dels anuncis publicats.
Donat que l'entrada en funcionament d'un tauler electrònic d'anuncis
suposa en relació al tauler físic un important canvi en la definició i gestió
del mateix, resulta necessari aprovar el corresponent reglament
regulador.

Fonaments de dret
L'article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny de 2007, d'accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics, disposa que la publicació d'actes i
comunicacions que, per disposició legal o reglamentària hagin de
publicar-se en tauler d'anuncis o edictes pot ser substituïda o
complementada per la seva publicació a la seu electrònica de
l'organisme corresponent.
En relació al procediment a seguir per aprovar el reglament són
d'aplicació els articles 49, 33.2 b) i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 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, i 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
S'ACORDA:
1.- Aprovar inicialment el Reglament per a la creació i regulació del
funcionament del Tauler electrònic d'anuncis de la Diputació de
Tarragona, el text del qual es recull a l'Annex I d'aquesta proposta.
2.- Sotmetre aquesta aprovació inicial del Reglament per a la creació i
regulació del funcionament del Tauler electrònic d'anuncis de la
Diputació de Tarragona a informació pública per un termini de 30 dies,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant un anunci
publicat en el BOP de Tarragona, en el DOGC i en el tauler d’anuncis
de la corporació. En cas que durant aquest període no es presenti cap
reclamació o al·legació, l’acord d’aprovació inicial que, si escau,
s’adopti esdevindrà definitiu.
3.- Donar trasllat de l'acord, una vegada esdevingui definitiu, a
l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya als efectes de
l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
4.- Publicar el text íntegre del Reglament per a la creació i regulació del
funcionament del Tauler electrònic d'anuncis de la Diputació de
Tarragona en el BOP de Tarragona i una referència en el DOGC, una
vegada transcorregut el termini de 15 dies assenyalat en l'article
esmentat anteriorment.

7.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

PUNT 7.1.- PROPOSTA D'INICI
REINTEGRAMENT DE PART DE LA
PAGADA AL CONSELL COMARCAL
PROJECTE "E- BAIX CAMP" INCLÒS
FEDER (PO) 2007-2013. EIX 1.

DEL PROCEDIMENT DE
SUBVENCIÓ CONCEDIDA I
DEL BAIX CAMP PER AL
AL PROGRAMA OPERATIU

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d'Assistència Municipal, el PLE per unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 30 de maig de
2008, va aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona per a la cogestió i codecisió de
l'EIX 1, economia del coneixement i innovació i desenvolupament
empresarial, del programa operatiu FEDER de Catalunya de 20072013. En data 27 de juny de 2008, el Ple va aprovar una nova redacció
del Conveni.
2.
En data 5 de desembre de 2008, es publica al DOGC núm. 5273,
l'Ordre GAP/522/2008, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a seleccionar operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament FEDER, període 2007-2013, i es
convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 20072010, Eix 1, de la demarcació de Tarragona.
3.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 25 de setembre de
2009, va acordar concedir un ajut complementari del 25% de la
despesa subvencionable per als projectes seleccionats, d'acord amb el
que disposava el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona de 27 de juny de 2008.
4.
Entre els projectes seleccionats, es va concedir al Consell
Comarcal del Baix Camp la subvenció per al projecte "e-Baix Camp"
amb una despesa subvencionable de l'actuació de 226.019,75 €, de les
quals el FEDER finançava el 50% (113.009,88 €), la Diputació el 25%
(56.504,94 €) i el 25% restant de l'actuació es finançava amb fons
propis de l'ens local.
El quadre de finançament de l'actuació subvencionada a favor del
Consell Comarcal de l'Alt Camp va quedar de la següent manera:
NOM PROJECTE/ENS
Consell Comarcal del Baix Camp
"e-Baix Camp"

IMPORT AJUT
FEDER (50%)

113.009,88 €

IMPORT AJUT DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA (25%)

56.504,94 €

PROJECTE FEDER
COST PROGRAMAT

226.019,75 €

5.
El Consell Comarcal del Baix Camp va justificar l'actuació i la
Diputació de Tarragona va lliurar la totalitat de la subvenció per l’import
de 56.504,94 €.
6.
La Intervenció delegada de Control financer FEDER i Fons de
Cohesió de la Generalitat de Catalunya va realitzar un control financer
al beneficiari de fons europeus FEDER, Consell Comarcal del Baix
Camp, sobre el projecte de “e-Baix Camp" amb una despesa
programada elegible de 226.019,75 €, i un cofinançament FEDER per
import de 113.009,88 € i va emetre l'informe definitiu del control
financer.
7.
L’interventor delegat de Control Financer FEDER i Fons de
Cohesió, el 7 de novembre de 2014, va emetre l’Informe definitiu del
control financer, rebut al Departament de Governació i Relacions
Institucionals el 28 de novembre de 2014.
8.
La Direcció General d'Administració Local, en data 16 d'abril de
2015, va assumir l'informe definitiu de control financer de 7 de
novembre de 2014 i va iniciar el procediment de descertificació de la
quantitat de 190.134,47 € de la despesa programada elegible ja
certificada i l’expedient de revocació parcial, per un import de 95.067,24
€.
9.
La Intervenció General de la Generalitat va detectar les
irregularitats següents:
A) Concurrència d'ajuts: infracció de l'article 37.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
estableix com a causa de reintegrament l'excés obtingut sobre
el cost de l'activitat subvencionada (sobrefinançament)
B) Irregularitats en la contractació: infracció de la lletra f) de
l'article 37.1 de la mateixa llei que estableix com a causa de
reintegrament, l'incompliment de les obligacions imposades als
beneficiaris amb motiu de la concessió sempre que afectin o
es refereixin a la forma en que s’han d’assolir els objectius,
realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
C) Incidències en les mesures d'informació i publicitat.

10.
La Intervenció de la Diputació de Tarragona va emetre informe,
en data 30 de novembre de 2015, sobre la procedència de l'inici
d'expedient de reintegrament de l'ajut complementari que va atorgar la
Diputació per l'operació objecte d'informe.
11.
L'esmentat informe analitza els motius de les irregularitats
detectades per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i
en base a aquests motius, s’analitza si són aplicables a la part de l’ajut
complementari aportat per la Diputació de Tarragona:

A) En relació a la concurrència d'ajuts, l'article 34 del RD
887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
general de subvencions, estableix que, quan es produeixi excés
de les subvencions rebudes de diferents entitats públiques
respecte del cost del projecte o activitat, el beneficiari haurà de
reintegrar l’excés en proporció a les subvencions concedides
per cadascuna. No obstant, quan sigui l’administració la que
detecti l’excés de finançament, exigirà el reintegrament per
l’import total de l’excés, fins el límit de la subvenció que hagi
atorgat.
B) Segons es desprèn de la certificació de l’informe de control
financer de 10 d’abril de 2015, efectuat per la Intervenció
delegada de Control Financer FEDER i Fons de Cohesió del
Departament d’Economia i Coneixement, la diferència de
finançament de l’operació es quantifica en 87.798,34 euros.
Com sigui que la proposta de reintegrament de la Direcció
General d'Administració Local del FEDER per aquest concepte
és de 87.798,34 €, que és l’import total de l’excés de
finançament, ja no correspon a la Diputació de Tarragona exigir
el reintegrament per aquest concepte, d’acord amb la regulació
de la Llei 38/2003 i del RD 887/2006.
C) En relació a les irregularitats en la contractació, correspon
exigir al beneficiari el reintegrament de l’ajut per la irregularitat
detectada per la Intervenció General de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya d’acord amb les causes de nul·litat en
el procediment d’adjudicació del contracte de codi
SER003/2010 amb import total declarat dins l’operació de
152.042,32 euros.
D) Pel que fa al incompliment en publicitat, no correspon la seva
aplicació derivada de l'informe de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, atès que el Consell Comarcal del
Baix Camp va complir amb els requisits de publicitat i difusió
establerts per la Diputació de Tarragona.

12.
La Direcció General d'Administració Local, en data 16 d'octubre
de 2015, acorda descertificar la quantitat de 190.134,47 € de la
despesa programada elegible ja certificada i revocar la quantitat de
95.067,24 €.
13.
A conseqüència de l'acord esmentat i segons l’informe
d’Intervenció número 3461, de data 30 de novembre de 2015,
correspon a la Diputació de Tarragona exigir el reintegrament del 25 %
de l’import del contracte, que és de 152.042,32€, de l'ajut de
cofinançament de fons europeus per al projecte de "e-Baix Camp"
inclòs al programa operatiu FEDER (PO) 2007-2013, al Consell
Comarcal del Baix Camp.
FONAMENTS DE DRET

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret legislatiu 3/2002, d'aprovació del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya
4. Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona per a la cogestió i codecisió de l'eix 1 del
programa operatiu de competitivitat FEDER 2007-2013, de 22 de juliol
de 2008.
5. Ordre bases eix 1: Tarragona, per la qual s'aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la
demarcació de Tarragona susceptibles de cofinançament per part del
FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 1 i es convoca el termini de
presentació de sol·licitud d'operacions susceptibles de cofinançament
per part del FEDER Eix 1 de la demarcació de Tarragona
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de 38.010,58 €,
corresponent al 25% de l'import del contracte que és 152.042,32 €, de
l'ajut de cofinançament de fons europeus al Consell Comarcal del Baix
Camp per al projecte de "e-Baix Camp" inclòs al programa operatiu
FEDER (PO) 2007-2013, per tant la subvenció serà de 18.494,36 €.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a
comptar des del següent al de la notificació d'aquest acord, perquè
al·legui o presenti els documents que consideri pertinents. Durant
aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència
Municipal, de la Diputació de Tarragona, carrer Pere Martell número 2,
de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
Tercer. Notificar aquest acord al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement."
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat.

PUNT 6.2.- PROPOSTA D'INICI DEL PROCEDIMENT DE
REINTEGRAMENT DE PART DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I
PAGADA AL CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ PER AL

PROJECTE "CONSTRUCCIÓ EDIFICI VIVER D'EMPRESES", INCLÒS
AL PROGRAMA OPERATIU FEDER (PO) 2007-2013. Eix 1.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d'Assistència Municipal, el PLE per unanimitat ACORDA:

EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 30 de maig de 2008, va
aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Tarragona per a la cogestió i codecisió de l'EIX 1,
economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial,
del programa operatiu FEDER de Catalunya de 2007-2013. En data 27
de juny de 2008 el Ple va aprovar una nova redacció del Conveni.
2. En data 5 de desembre de 2008 es publica al DOGC núm. 5273,
l'Ordre GAP/522/2008, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a seleccionar operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament FEDER, període 2007-2013, i es
convoca el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 20072010, Eix 1, de la demarcació de Tarragona.
3. El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 25 de setembre de
2009, va acordar concedir un ajut complementari del 25% de la
despesa subvencionable per als projectes seleccionats, d'acord amb el
que disposava el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona de 27 de juny de 2008.
4. Entre els projectes seleccionats, es va concedir al Consell Comarcal
del Montsià la subvenció per al projecte "Construcció edifici viver
d'empreses" amb una despesa subvencionable de l'actuació de
1.086.756,80 euros, de les quals el FEDER finançava el 50%
(543.378,40 euros), la Diputació el 25% (271.689,20 euros) i el 25%
restant de l'actuació es finançava amb fons propis de l'ens local.
El quadre de finançament de l'actuació subvencionada a favor del
Consell Comarcal del Montsià va quedar de la següent manera:
NOM PROJECTE/ENS
Consell Comarcal del
Montsià (Construcció edifici
viver d'empreses)

IMPORT AJUT
IMPORT AJUT
PROJECTE FEDER
DIPUTACIÓ DE
FEDER (50%)
COST PROGRAMAT
TARRAGONA (25%)

543.378,40 €

271.689,20 €

1.086.756,80 €

5. El Consell Comarcal del Montsià va justificar l'actuació i la Diputació
de Tarragona va lliurar la totalitat de la subvenció per l'import de
271.689,20 €.

6. La Intervenció delegada de Control Financer FEDER i Fons de
Cohesió de la Generalitat de Catalunya va realitzar un control financer
al beneficiari de fons europeus FEDER, Consell Comarcal del Montsià,
sobre el projecte de “Construcció edifici viver d'empreses" amb una
despesa programada elegible de 226.019,75 €, i un cofinançament
FEDER per import de 1.086.756,80 € i va emetre l'Informe definitiu del
control financer.
7. L’interventor delegat de Control Financer FEDER i Fons de Cohesió,
el 5 de desembre de 2014, va emetre l’informe definitiu del control
financer.
8. La Direcció General d'Administració Local, en data 16 d'abril de 2015,
va assumir l'informe definitiu de control financer i va iniciar el
procediment de descertificació de la quantitat de 538.039,79 € de la
despesa programada elegible ja certificada i l’expedient de revocació
parcial, per un import de 269.019,90 €.
9. La Intervenció General de la Generalitat va detectar les irregularitats
següents:
A) Concurrència d'ajuts: infracció de l'article 37.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre general de subvencions que
estableix com a causa de reintegrament l'excés obtingut sobre
el cost de l'activitat subvencionada (sobrefinançament)
B) Irregularitats en la contractació: infracció de la lletra f) de
l'article 37.1 de la mateixa llei que estableix com a causa de
reintegrament l'incompliment de les obligacions imposades als
beneficiaris amb motiu de la concessió sempre que afectin o
es refereixin a la forma en que s’han d’assolir els objectius,
realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

10. La Intervenció de la Diputació de Tarragona va emetre informe, en
data 30 de novembre de 2015, sobre la procedència de l'inici
d'expedient de reintegrament de l'ajut complementari que va atorgar la
Diputació per l'operació objecte d'informe.
11. L'esmentat informe analitza els motius de les irregularitats
detectades per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i
en base a aquests motius, s’analitza si són aplicables a la part de l’ajut
complementari aportat per la Diputació de Tarragona.
A) En relació a la concurrència d'ajuts, l'article 34 del RD
887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
general de subvencions, estableix que, quan es produeixi excés
de les subvencions rebudes de diferents entitats públiques
respecte del cost del projecte o activitat, el beneficiari haurà de
reintegrar l’excés en proporció a les subvencions concedides
per cadascuna. No obstant, quan sigui l’administració la que
detecti l’excés de finançament, exigirà el reintegrament per

l’import total de l’excés, fins el límit de la subvenció que hagi
atorgat.
B) Segons es desprèn de la certificació de l’informe de control
financer de 5 de desembre de 2014 efectuat per la Intervenció
delegada de Control Financer FEDER i Fons de Cohesió del
Departament d’Economia i Coneixement, la diferència de
finançament de l’operació es quantifica en 177.567,06 euros.
Com sigui que la proposta de reintegrament de la Direcció
General d'Administració Local del FEDER per aquest concepte
és de177.567,06 euros, que és l’import total de l’excés de
finançament, ja no correspon a la Diputació de Tarragona exigir
el reintegrament per aquest concepte, d’acord amb la regulació
de la Llei 38/2003 i del RD 887/2006.
C) En relació a les irregularitats en la contractació, correspon
exigir al beneficiari el reintegrament de l’ajut per les
irregularitats detectades per la Intervenció General de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya per criteris de
selecció no vàlids en l'adjudicació del contracte.

12. La Direcció General d'Administració Local, en data 26 d'octubre de
2015, acorda descertificar la quantitat de 538.039,79 € de la despesa
programada elegible ja certificada i revocar la quantitat de 269.019,90
€.

13. A conseqüència de l'acord esmentat i segons l'informe d'Intervenció
número 3459 de data 30 de novembre de 2015, a la Diputació de
Tarragona li correspon exigir el reintegrament del 25 % de 271.689,20
€, part de la quantitat descertificada de l'ajut de cofinançament de fons
europeus al Consell Comarcal del Montsià per al projecte de "
Construcció edifici viver d'empreses" inclòs al programa operatiu
FEDER (PO) 2007-2013
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret legislatiu 3/2002 d'aprovació del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya
4. Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona per a la cogestió i codecisió de l'eix 1 del
programa operatiu de competitivitat FEDER 2007-2013, de 22 de juliol
de 2008.

5. Ordre bases eix 1: Tarragona, per la qual s'aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la
demarcació de Tarragona susceptibles de cofinançament per part del
FEDER Catalunya 2007-2013, Eix 1 i es convoca el termini de
presentació de sol·licitud d'operacions susceptibles de cofinançament
per part del FEDER Eix 1 de la demarcació de Tarragona
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de 67.922,30 €,
corresponent al 25% de 271.689,20 €, part de la quantitat descertificada
de l'ajut de cofinançament de fons europeus al Consell Comarcal del
Montsià per al projecte de " Construcció edifici viver d'empreses " inclòs
al programa operatiu FEDER (PO) 2007-2013, quedant la subvenció en
203.766,9 €.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a
comptar des del següent al de la notificació d'aquesta resolució, perquè
al·legui o presenti els documents que consideri pertinents. Durant
aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència
Municipal a la seu de la Diputació de Tarragona al carrer Pere Martell
número 2, de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
Tercer. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat.

8.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
PUNT 8.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
MODIFICAT DEL CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TV-2338,
DES DE LA TV-2337 A LA TV-2336, TRAM BLANCAFORT, AMB UN
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 617.890,15
EUROS, INICI DE L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA I
APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
AFECTATS.
VOTACIÓ
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència al Territori, el Ple amb el resultat de votació que
s'indica, acorda el següent:

Vots a favor............25 dels diputats membres dels grups polítics
CiU, PSC,ERC,C's i PP
Abstencions: 1 del Sr. David Vidal del grup polític CUP

EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió del 29 de gener de
2016, va acordar redactar un Projecte modificat del condicionament de
la carretera TV-2338, des de la TV-2337 a la TV-2336, tram Blancafort.
En el mateix acord es va resoldre acceptar les condicions exigides per
l'Agència Catalana de l'Aigua i incorporar a la tramitació del projecte
modificat que es redactés la seva autorització atorgada al Projecte de
condicionament de la carretera TV-2338, tram Blancafort.
2. Mitjançant acord del Ple de 29 de gener de 2016 es va aprovar
inicialment el Projecte modificat del condicionament de la carretera TV2338, des de la TV-2337 a la TV-2336, tram Blancafort, amb un
pressupost d’execució per contracta de 617.890,15 euros
3. En compliment del que disposa l’article 235.2 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, el projecte ha estat sotmès a informació
pública, mitjançant anunci en el BOP, núm. 31, de 16 de febrer de 2016.
4. S’ha tramès un exemplar del Projecte modificat a l'Ajuntament de
Blancafort perquè n'emeti informe.
5. Amb data 10 de febrer de 2016, mitjançant decret de l'Alcaldia,
l'Ajuntament de Blancafort resol informar favorablement el projecte
modificat.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. 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 (art. 235).
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
4. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
5. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic del ens
locals, (arts. 172 i 175).
6. Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, decret
de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa i altres disposicions concordants.
7. Altres aspectes sobre procediment: Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques i
altres disposicions concordants.
8. Altres aspectes tècnics: Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
carreteres i altres disposicions concordants
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar definitivament el Projecte modificat del condicionament de
la carretera TV-2338, des de la TV-2337 a la TV-2336, tram
Blancafort, amb un pressupost d’execució per contracta de
617.890,15 euros.
2. Notificar el contingut d’aquest acord a l'Ajuntament de Blancafort i a
l'Agència Catalana de l'Aigua.
3. Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats,
tota vegada que l’anterior aprovació del Projecte porta implícita la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.
4. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats, amb expressió
dels propietaris i demés circumstàncies i exposar-la al públic pel
termini reglamentari.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
-De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació davant del
Ple de la Diputació.

PUNT 8.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA TP-2031, DE
TARRAGONA A LA C-51, TRAM : L'ARGILAGA – TV-2034, AMB UN
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 3.290.393,16
EUROS, INICI DE L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA I
APROVACIÓ INICIAL DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS
AFECTATS.
VOTACIÓ
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència al Territori, el Ple amb el resultat de votació que
s'indica, acorda el següent:

Vots a favor............25 dels diputats membres dels grups polítics
CiU, PSC,ERC,C's i PP
Abstencions: 1 del Sr. David Vidal del grup polític CUP
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió del dia
27 de novembre de 2015 va aprovar inicialment el Projecte de
condicionament de la carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51,
tram :l'Argilaga–TV-2034, amb un pressupost d'execució per
contracta de 3.290.393,16 euros.
2. En compliment del que disposa l’article 235.2 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, el projecte ha estat sotmès
a informació pública, mitjançant anunci en el BOP, núm. 287, de 12
de desembre de 2015.
3. S’ha sol·licitat informe als ajuntaments de Nulles, Renau, la Secuita i
Vilabella.
4. L'Ajuntament de Nulles em sessió extraordinària del seu Ple del dia
8 de febrer de 2016 expressen la seva conformitat al projecte i es
comprometen que, un cop acabades les obres, acceptaran la gestió
del manteniment i conservació de l'enllumenat, del reg i de
l'enjardinament que s'implantarà a la rotonda que es construirà al
seu terme municipal. L'Ajuntament de Renau mitjançant acord de la
seva Junta de Govern Local del 24 de febrer de 2016 ha resolt
donar la conformitat al Projecte.
5. L'Ajuntament la Secuita per acord del seu Ple de 20 de desembre
de 2015 sol·licita que es modifiqui el projecte i incorpori les millores
que proposa el seu tècnic municipal i que es concreten tot seguit:
El projecte preveu l’arranjament i millora de l’accés al sector de sòl
urbà “Carretera del Pont” (Urbanització els Diumenges). Aquest
sector disposa d’un Pla de Millora Urbana, en el qual apareix una
vorera d’1,50 metres d’amplada adossada al límit de l’àrea edificable
i per on hauran de discórrer en un futur diversos serveis soterrats.
També té previst un espai qualificat com a serveis tècnics i en el que
es necessita un accés per arribar al mateix, previst únicament des
de la cruïlla de la urbanització.
En aquesta mateixa zona el projecte preveu la creació d’una cuneta
de peu de terraplè oberta per tal de recollir i conduir les aigües
pluvials que provenen de la carretera. Només el tram de
l’esmentada cruïlla amb la urbanització es preveu posar-hi tub.

Per altra banda el projecte també preveu la construcció d’una nova
rotonda “oberta” a la sortida de la població de l’Argilaga.
L’ajuntament de la Secuita, mitjançant l’informe del seu tècnic
municipal sol·licita:
1. Presentar una proposta alternativa a la cuneta oberta per tal que
no s’afecti l’espai previst per la vorera del seu Pla de Millora
Urbana així com també poder accedir amb vehicles a la zona
qualificada com a serveis tècnics.
2. Dotar la rotonda de l’Argilaga d’enllumenat públic, encara que
sigui amb plaques solars i lluminàries amb leds.
6. L'Ajuntament de Vilabella en sessió de la seva Junta de Govern
Local de 8 de març de 2016 va acordar ratificar l'informe
desfavorable dels seu tècnic municipal i a partir del qual sol·liciten
que es mantingui l'accés actual a la carretera al PK 17+300 en ser
utilitzat com entrada i sortida de camions d'una granja porcina de
més de 1000 caps i la possibilitat de pavimentar els accessos a tots
els camins.
7. Amb data 1 d'abril de 2016 el Servei d'Assistència al Territori emet
informe sobre les al·legacions presentades pels ajuntaments de la
Secuita i Vilabella en el sentit següent:
Resposta a les al·legacions de l'Ajuntament de la Secuita
Respecte la cuneta de terraplè adossada a la urbanització es
considera possible desplaçar i en part col·locar-hi tub per tal de
deixar lliure l’espai previst per la vorera. També és possible
poder executar un gual per a vehicles en aquesta intersecció per
tal de poder accedir a la zona projectada com a serveis tècnics.
El projecte no preveu cap tipus d’il·luminació en aquesta rotonda.
Tot i això es podran col·locar balises solars amb LED’s com a
millora del sistema d’abalisament i poder orientar millor els
vehicles que transitin per aquesta zona.
Resposta a les al·legacions de l'Ajuntament de Vilabella

Efectuada una visita sobre el terreny amb el senyor alcalde de
Vilabella, es comprova que l'accés actual al PK 17+300 no té
unes condicions de seguretat adequades per a la entrada i
sortida de camions. El senyor alcalde va manifestar que la seva
preocupació era que l'accés fos segur per a la entrada i sortida
d'aquests vehicles, independentment del PK on s'executi.
Durant l'execució de les obres es definirà una solució que millori
les condicions de seguretat de l'accés per a l'entrada i sortida de
camions.

El projecte preveu la pavimentació dels primers 4 metres de tots
els accessos a la carretera afectats.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei de 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. 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 (art. 235).
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
4. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
5. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic del ens
locals, (arts. 172 i 175).
6. Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, decret
de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa i altres disposicions concordants.
7. Altres aspectes sobre procediment: Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques i
altres disposicions concordants.
8. Altres aspectes tècnics: Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
carreteres i altres disposicions concordants
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Resoldre les al·legacions presentades pels ajuntaments de la Secuita
i Vilabella en el sentit que consta en la part expositiva d'aquesta
resolució.
2. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera
TP-2031, de Tarragona a la C-51, tram : l'Argilaga – TV-2034, amb un
pressupost d'execució per contracta de 3.290.393,16 euros i que consta
de Memòria i Annexos, Plànols, Plec de condicions facultatives i
Pressupost, per tal que es pugui efectuar la contractació de les obres.
3. Notificar aquesta resolució als ajuntaments de Nulles, Renau, la
Secuita i Vilabella.

4. Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats,
tota vegada que l’anterior aprovació del Projecte porta implícita la
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació.
5. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats, amb expressió
dels propietaris i demés circumstàncies i exposar-la al públic pel termini
reglamentari.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació davant
del Ple de la Diputació.

9.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D'HISENDA I ECONOMIA
PUNT 9.1.- PROPOSTA D'ESMENA D'ERROR MATERIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 2 DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ 2016.
VOTACIÓ
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE amb el resultat de votació que s'indica acorda el
següent:
Vots a favor........... 25 dels diputats membres dels grups polítics
CiU, PSC, ERC, C's i PP
Vots en contra....... 1 del grup polític CUP (Sr. David Vidal)
Fets
1. Per acord del Ple de data 1 d’abril de 2016 es va aprovar
inicialment la modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de la
Corporació.
2. En data 7 d’abril de 2016 es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província l’aprovació inicial de la modificació de crèdit i,
actualment, es troba en termini d’exposició pública.
3. En data 12 d’abril de 2016 s’han detectat els errors materials
següents:
Aplicació
pressupostària
1200/311/22706

Descripció

Import

Estudis i treballs
tècnics

444.920,00 €

Modificació
Suplement
de crèdit

Error material
341.840 € dels 444.920 €
es destinaran a actuacions

1010/922/48102

Conveni
ACM
postgrau
de
gestió pública

35.000,00 €

Crèdit
extraordinari

2010/341/46232

Conveni
Aj
Tarragona
i
Diputacions.
Col·laboració
organització
subseus
jocs
mediterranis

350.000,00€

Crèdit
extraordinari

1200/463/75101

Conveni
URV.
Equipament
Centre Simulació

40.000,00 €

Crèdit
extraordinari

de medi ambient. Per tant,
el programa ha de ser
170.
La descripció de l’aplicació
pressupostària ha de ser
“Conveni ACM postgrau
de gestió pública de
Serveis Socials”
El conveni es farà amb la
Fundació Tarragona 2017
i ho gestionarà l’Àrea del
SAM.
L’aplicació
pressupostària ha de ser
1010/341/48963 “Conveni
Fundació Tarragona 2017
i
diputacions.
Col·laboració organització
subseus jocs mediterranis”
Hauria
de
ser
un
suplement de crèdit a
l’aplicació pressupostària
1200/311/75010 “Conveni
URV per l’equipament
d’un centre de simulació”

Fonaments de dret
De conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, S'ACORDA:
Esmenar els errors materials detectats en l’aprovació inicial de la
modificació de crèdit, que quedarà de la següent manera:
Aplicació
pressupostària
1200/170/22706

Estudis i treballs tècnics

341.840,00 €

1200/311/22706

Estudis i treballs tècnics

103.080,00 €

1010/922/48102

Conveni ACM postgrau de
gestió pública de Serveis
Socials
Conveni Fundació Tarragona
2017
i
diputacions.
Col·laboració
organització
subseus jocs mediterranis
Conveni
URV
per
l’equipament d’un centre de
simulació

1010/341/48963

1200/311/75010

Descripció

Import

35.000,00 €

350.000,00 €

40.000,00 €

Modificació
Suplement
crèdit
Suplement
crèdit
Crèdit
extraordinari

de
de

Crèdit
extraordinari

Suplement
crèdit

de

PUNT 9.2.- DACIÓ DE COMPTE DE L’APLICACIÓ A LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETZENA (DA16)
DEL RDL 2/2004 PEL QUE FA A LES INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES I DEL GRAU DE COMPLIMENT
DELS CRITERIS PREVISTOS RESPECTE DE LES
(IFS) DEL
PRESSUPOST 2015 QUE S’HAN FINANÇAT AMB CÀRREC AL
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA DE L’EXERCICI 2014 EN
COMPLIMENT DE LA DA6 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 DE 27
D'ABRIL D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT
FINANCERA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, es dóna compte de l'informe-proposta d’intervenció relatiu a
les implicacions per a la Diputació de Tarragona derivades de la DA16
del RDL 2/2004, que fa referència a les inversions financerament
sostenibles i del grau de compliment dels criteris previstos en la DA16
del RDL 2/2004 respecte de les IFS del pressupost 2015 que s’han
finançat amb càrrec al RLT en compliment de la DA6 de la LOEPSF
que es transcriu:
" 1. Normativa d’aplicació
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Disposició addicional sisena (DA6). Regles
especials per al destí del superàvit pressupostari per a l’exercici 2014.
(LOEPSF)
RD llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de
caràcter econòmic. Disposició addicional novena. Prorroga per a
l’exercici 2015 la DA6 de la LO 2/2012.
Disposició addicional setzena (DA16) del RDL 2/2004 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals sobre què s’entén per inversió
financerament sostenible.
1.

Antecedents

La disposició final primera del RDL 2/2014, de 21 de febrer va introduir
una nova disposició addicional, la setzena, al RDL 2/2004, de 5 de març
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. En aquesta DA16 es detalla què s’entén per inversió
financerament sostenible (IFS), concepte introduït en la disposició
addicional sisena de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, que establia les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari per a les corporacions
locals per a l’exercici 2014 i que, pel RDL 17/2014, de 26 de desembre,
prorroga la seva aplicació per a l’exercici 2015.
Segons la DA6 de la LO 2/2012, les corporacions locals que compleixin
el següent:

•

Que no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les
hisendes locals en matèria d’autorització d’operacions
d’endeutament

•

Que presentin en l’exercici anterior simultàniament superàvit en
termes de comptabilitat nacional i romanent de tresoreria positiu
per a despeses generals

podran destinar el superàvit pressupostari de l’exercici 2014 de la
següent manera:
a) Es prendrà el menor import entre el superàvit en comptabilitat
nacional i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
b) Mentre el saldo menor de la magnitud que s’hagi pres de les
dues anteriors sigui positiu, es podrà destinar successivament a
les finalitats següents:
a. a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost
comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior al
compte de “Creditors per operacions pendents d’aplicar al
pressupost”, o equivalents.
b. a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions
pendents de pagament amb proveïdors, comptabilitzades i
aplicades al tancament de l’exercici anterior.
c. a finançar inversions sempre que durant la seva vida
útil aquesta sigui financerament sostenible, sempre
que es guardi la part necessària del superàvit a amortitzar
operacions d’endeutament vigents per tal de garantir que
l’ens no caigui en acabar l’exercici pressupostari en
necessitat de finançament.
A més, per a poder fer tot això, serà necessari que el període mitjà de
pagament a proveïdors de la corporació local no superi el termini màxim
de pagament prevista en la normativa de morositat.
L’import de la despesa realitzada d’acord amb lo anterior no es
considerarà com a despesa computable a efectes de l’aplicació de la
regla de la despesa.
En base al que estableix aquesta DA6 de la LO 2/2012, s’introdueix a
partir del 21 de febrer de 2014 aquesta DA16 al RDL 2/2004. Aquesta
estableix que s’entén per inversió financerament sostenible la que
compleixi els requisits següents:
1.

Que la inversió es realitzi, en tot cas, per entitats locals que es
trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social. A més, haurà d’incloure’s
en diferents grups de programes pressupostaris, entre ells el
<336> Protecció del Patrimoni Històric-Artístic i el <453>
Carreteres.
Quan la despesa d’inversió en aquests grups de programes,
considerats en conjunt, sigui superior a 10 milions d’euros i
suposi increment dels capítols 1 ó 2 de l’estat de despeses

vinculat als projectes d’inversió requerirà autorització prèvia de
la Secretaria General de Coordinación Autonòmica y Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2.

Queden excloses, tant les inversions que tinguin una vida útil
inferior a 5 anys, com que d’adquisició de mobiliari, utillatge i
vehicles, llevat els de prestació del servei públic de transport.

3.

La despesa que es realitzi haurà de ser imputable al capítol 6
de l’estat de despeses del pressupost general de la corporació
local.
De forma excepcional es podran incloure també
indemnitzacions o compensacions per rescissió de relacions
contractuals, imputables en altres capítols del pressupost de la
corporació local, sempre que tinguin caràcter complementari i
derivin directament d’actuacions de reorganització de mitjans o
processos associats a la inversió.
En el cas de Diputacions provincials podran incloure despesa
imputable també en el capítol 6 i 7 de l’estat de despeses dels
seus pressupostos generals destinades a finançar inversions
que compleixin lo previst en aquesta disposició, i s’assignin a
municipis que:
-

Compleixin lo previst en la DA6 de la LO 2/2012, de
27 d’abril,

-

O bé, si no ho compleixen, la inversió no comporti
despeses de manteniment i així quedi acreditat en el
seu Pla econòmic i financer aprovat.

4.

Que la inversió permeti durant la seva execució, manteniment i
liquidació, complir els objectius d’estabilitat pressupostària i
deute públic per part de la corporació local. Això es valorarà
tenint en compte la despesa de manteniment, els possibles
ingressos o la reducció de despeses que generi la inversió
durant la seva vida útil.

5.

La iniciació del corresponent expedient de despesa i el
reconeixement de totes les obligacions econòmiques derivades
de la inversió executada s’haurà de fer per part de la
corporació local abans de la finalització de l’exercici.
En el supòsit que un projecte d’inversió no es pugui executar
íntegrament el 2014, la part restant de la despesa compromesa
el 2014 es podrà reconèixer en l’exercici 2015 i es podrà
finançar amb càrrec al romanent de tresoreria de 2014 que
quedarà afectat a aquella finalitat per aquest import restant i
l’entitat local no podrà incórrer en dèficit al final de l’exercici
2015.

6.

L’expedient de despesa que es tramiti incorporarà una
memòria econòmica específica, subscrita pel president de la
corporació local, o persona en qui delegui, que haurà de
contenir la projecció dels efectes pressupostaris i econòmics

que es podrien derivar de la inversió en l’horitzó de la seva
vida útil. L’interventor informarà de la consistència i suport de
les projeccions pressupostàries que contingui la memòria
econòmica de la inversió en relació als criteris establerts
anteriorment.
Anualment, de forma conjunta a la liquidació del pressupost, es
donarà compte al ple de la corporació local del grau de
compliment dels criteris previstos en els apartats anteriors i es
farà públic al portar web de l’entitat.
7.

Si l’informe de l’interventor fos desfavorable, aquest el remetrà
a l’òrgan competent que tingui la tutela financera de la
corporació local.

8.

L’interventor informarà al Ministerio de Hacienda y
Administraciones públicas de les inversions executades en
aplicació de la DA6 de la LO 2/2014.

Abans de fer tot l’anàlisi que segueix, aquesta Intervenció vol posar de
manifest tots els dubtes i incerteses que li suscita la normativa
esmentada:
a) Respecte la DA 6 de la LO 2/2012, de 27 d’abril
El fet que en l’article 32 de la LOEPSF i en el punt 2 de la DA 6
es faci referència al superàvit pressupostari en termes de la
major magnitud entre el romanent de tresoreria per a despeses
generals i el superàvit pressupostari en termes de comptabilitat
nacional i que després es digui que aquest s’haurà de destinar a
cancel·lar les obligacions pendents d’aplicar al pressupost
comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior i, a
cancel·lar en posterioritat la resta d’obligacions pendents de
pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades al
tancament de l’exercici anterior, ens sembla que barreja
conceptes econòmics i financers, als quals no trobem el sentit
lògic ni l’aplicació tècnica i comptable que ho pugui enregistrar i
fer-ne el seguiment.
b) Respecte la DA 16 del RD 2/2004
El compliment estricte de la DA16 en el cas de les subvencions
atorgades per la Diputació amb càrrec al capítol 7 per tal de
considerar-les financerament sostenibles exigiria una càrrega de
treball en temps i cost que no justifica l’eficiència de tot el procés
de revisió per la part de la Intervenció en els termes que
estableix el punt 6 de la DA16. Per a aquest exercici s’han inclòs
125 subvencions atorgades com a IFS, lo que implicaria posar-se
en contacte amb tots els ajuntaments afectats per tal de
corroborar el compliment de la DA16 en tots els aspectes que
s’hi inclouen per tal de sol·licitar la documentació i poder
acreditar-ho, extrem que és d’interès directe per la Diputació
però no ho és per als ajuntaments.

2.

Aplicació del superàvit pressupostari de la liquidació de
l’exercici 2014

El 20 de febrer de 2015 s’emet informe d’Intervenció de la unitat de
comptabilitat amb número de registre d’informes 419 sobre l’aplicació
del superàvit pressupostari de la liquidació del pressupost 2014 de la
Diputació de Tarragona d’acord amb l’article 32 i la DA6 de la LOEPSF.
En aquest s’estableix, entre d’altres, el següent:
• Que la Diputació de Tarragona presenta un superàvit
pressupostari de 32.586.646,26 euros i que compleix els
requeriments previstos en la DA6 de la LOEPSF.
• Que el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
consolidat és de 117.792.102,90 euros, dels quals
32.586.646,26 queden afectats als usos de la DA6 i la resta es
poden utilitzar d’acord amb allò previst al RDL 2/2004
La Junta de Govern de 27 de febrer de 2015 va aprovar una relació
d’aplicacions pressupostàries de despesa de la incorporació de
romanents realitzada amb la liquidació de l’exercici 2014 que es
consideraven inversions financerament sostenibles d’acord amb la
DA16 del RDL 2/2004 per al finançament de les quals es va utilitzar el
romanent de tresoreria afectat a la DA6 de la LOEPSF, per import total
de 28.311.556,38 euros.
Posteriorment, la Junta de Govern de 2 d’octubre de 2015 va aprovar
actualitzar la relació de crèdits pressupostaris finançats amb romanent
líquid de tresoreria que es consideraven inversions financerament
sostenibles d’acord amb la DA16 de la LRHL, per import de
22.321.862,19 euros.
La relació d’inversions que es va aprovar és la següent:
Org Prog Econ Aplicació
CONVENI AJUNTAMENT D'AMPOSTA MILLORA
D'INFRAESTRUCTS.MPALS
CONVENI AJUNTAMENT DE TORTOSA MILLORA
76227
D'INFRAESTRUCTS.MPALS
CONVENI AJUNTAMENT DE CAMBRILS MILLORA
76228
D'INFRAESTRUCTS.MPALS

1010

942

76223

1010

942

1010

942

3020

453

60914 GIRADOR CARRETERA DE LA MUSARA.

3020

453

60915

3020

453

3020

453

3020

453

INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA A TARRAGONA TP2031
REPOSICIÓ LÍNIES ELECTRIQUES I
60946
TELEFÒNIQUES
CONSTRUCCIÓ ACCÉS COOPERATIVA
60963
BENISSANET T-324
CARRETERA D'ACCÉS AL CENTRE
61902
PENITENCIARI DEL CATLLAR

Import IFS
200.000,00
400.000,00
200.000,00
180.000,00
69.000,00
50.000,00
200.000,00
985.928,00

Org Prog Econ Aplicació
CONSTRUCCIÓ CARRETERA TORRE DE
FONTAUBELLA TV-3223

3020

453

61920

3020

453

61939 CONDICIONAMENT MASPUJOLS. T-704

3020

453

61944

3020

453

3020

453

3020

453

61947 PARADA DE BUS A RIUDECANYES TV-3131

3020

453

61948 PONT SOBRE RIERA BEURADA/BOELLA TV-3146

3020

453

61949

3020

453

61950

3020

453

61951

3020

453

61952

3020

453

61953

3020

453

61954 CONSTRUCCIÓ ROTONDA A TIVENYS T-301

3020

453

61955

3020

453

61956

3020

453

61957

3020

453

61960

3020

453

61961

3020

453

61962

3020

453

61963

3020

453

61964

3020

453

61965

3020

453

61966

3060

453

61901 REFORÇ DE FERM

4040

453

61000 EXPROPIACIONS PER CARRETRES

CONDICIONAMENT AMPOSTA-EUCALIPTUS 1ª
FASE TV-2405
CONDICIONAMENT TRAVESSERA DE
61945
FREGINALS TV-3317
REDUCTORS DE VELOCITAT EN TRAVESSERES
61946
TV-7048 I D'ALTRES

ROTONDA ACCÉS CENTRE PENITENCIARI
TARRAGONA TP-2031
CONDICIONAMENT AMPOSTA-EUCALIPTUS 2a
FASE TV-3405
CONDICIONAMENT ACCÉS A MASPUJOLS 2a
FASE T-704
CONDICIONAMENT VORERA TRAVESSERA
MONTBRIÓ T-313
CONDICIONAMENT VORERA TRAVESSERA
PRAT DE COMPTE T-361

CONDICIONAMENT TRAVESSERA POBLA DE
MONTORNÈS T-210
ACTUACIONS PUNTUALS CRTA. ACCÉS A
VESPELLA TV-2021
ACTUACIONS PUNTUALS CRTA. LA PALMAVINEBRE T-2237
REDUCTORS DE VELOCITAT EN TRAVESSERES
TV-3344 I D'ALTRES
ACTUACIONS PUNTUALS ACÉS AL MONTMELL
TV-2401
CONDICIONAMENT TRAVESSERA SANT
SALVADOR (EL VENDRELL) TV-2127
CONDICIONAMENT CARRETERA TORTOSABÍTEM 2. FASE T-301
CONDICIONAMENT CARRETERA L'ARGILAGANULLES TP-2031
CONDICIONAMENT ACCÉS A BLANCAFORT TV2338
CONDICIONAMENT TRAVESSERA PRAT DE
COMTE 2a. FASE T-361

Import IFS
321.750,61
3.988.563,85
1.128.733,51
6.313,20
172.880,33
36.269,37
187.754,16
172.415,72
1.800.000,00
1.035.140,00
39.595,50
97.331,37
400.000,00
300.000,00
25.639,00
700.000,00
94.644,00
1.000.000,00
400.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
618.000,00
100.000,00
2.143.740,27
268.163,30

Org Prog Econ Aplicació

Import IFS
22.321.862,19

L’estat d’execució d’aquestes inversions a 31 de desembre de 2015
mostra el següent resum:
Concepte

Import

Crèdit aprovat com a IFS

22.321.862,19

Despesa compromesa (Fase D)

8.702.796,84

Com es pot observar, moltes de les inversions que es van incloure en
l’acord, no han arribat a la fase de compromís de despesa, per la qual
cosa no poden tenir-se en compte en la relació definitiva d’inversions
financerament sostenibles de l’exercici 2015.
Amb aquestes dades, l’estat de l’aplicació del superàvit pressupostari
seria el que mostra el quadre següent:
Estat aplicació article 32 LOEPSF
Superàvit afectat a la reducció d’endeutament nét de
l’article 32 de la LOEPSF
Aplicació del superàvit
Reducció de l’endeutament nét de l’exercici 2015
Despeses en inversions financerament sostenibles
Total aplicació
Diferència (superàvit-aplicació)

32.586.646’26
10.465.469,01
8.702.796,84
19.168.265,85
-13.418.380,41

No obstant això, en el pressupost de la Diputació de Tarragona hi ha
altres aplicacions que poden ser susceptibles de ser qualificades con a
inversions financerament sostenibles, i que són les següents:
Org

Prog

Econ

4020

920

62701

4020

920

63200

2010

336

76202

2010

336

76206

2010

336

76210

2010

336

76230

2010

336

76232

Aplicació
ADQUISICIÓ EDIFICI NOVA SEU BASE I
ALTRES SERVEIS
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I
ALTRES CONSTRUCCIONS
CONVENI AJUNTAMENT DE VILAPLANA
RESTAURACIÓ ESGLÉSIA SANT SALV
CONVENI AJUNT.DEL CATLLAR
RECUPERACIÓ DEL CASTELL
CONVENI AJ. RIUDOMS RECUPERACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DE LA CISTERNA VELL
CONVENI AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS ARRANJAMENT CASA
FONTA
CONVENI AJUNTAMENT DE VINEBRE
PER L'EXPLOTACIÓ DEL JACIMENT

Import
expedient de
despesa
1.534.826,06
37.882,85
64.490,01
25.000,00
150.000,00
170.000,00
24.000,00

Org

Prog

Econ

Aplicació

Import
expedient de
despesa

ARQUE
3000

450

76201

SUBVENCIÓ OBRES MUNICIPALS PENTA

1.339.538,84

1010

942

76202

PAM 2008-2011

1.202.512,93

1010

942

76212

PAM 2013-2016

8.263.602,28

1010

942

76223

1010

942

76227

1010

942

76228

CONVENI AJUNTAMENT D'AMPOSTA
MILLORA D'INFRAESTRUCTS.MPALS
CONVENI AJUNTAMENT DE TORTOSA
MILLORA D'INFRAESTRUCTS.MPALS
CONVENI AJUNTAMENT DE CAMBRILS
MILLORA D'INFRAESTRUCTS.MPALS

699.706,76
900.000,00
492.040,63
14.903.600,36

Tenint en compte la relació de crèdits de les aplicacions
pressupostàries del quadre anterior i la relació de les inversions
financerament sostenibles que han arribat a la fase de compromís de
despesa de les aprovades per la Junta de Govern de 2 d’octubre de
2015, quedaria la següent relació definitiva:
Org

Prog

Econ

3020

453

60915

3020

453

60946

3020

453

61902

3020

453

61944

3020

453

61945

3020

453

61946

3020

453

61947

3020

453

61948

3020

453

61949

3020

453

61950

3020

453

61952

3020

453

61953

3020

453

61954

3020

453

61960

3060

453

61901

Aplicació
INSTAL·LACIÓ SEMAFÒRICA A
TARRAGONA TP-2031
REPOSICIÓ LÍNIES ELECTRIQUES I
TELEFÒNIQUES
CARRETERA D'ACCÉS AL CENTRE
PENITENCIARI DEL CATLLAR
CONDICIONAMENT AMPOSTAEUCALIPTUS 1ª FASE TV-2405
CONDICIONAMENT TRAVESSERA DE
FREGINALS TV-3317
REDUCTORS DE VELOCITAT EN
TRAVESSERES TV-7048 I D'ALTRES
PARADA DE BUS A RIUDECANYES TV3131
PONT SOBRE RIERA BEURADA/BOELLA
TV-3146
ROTONDA ACCÉS CENTRE
PENITENCIARI TARRAGONA TP-2031
CONDICIONAMENT AMPOSTAEUCALIPTUS 2a FASE TV-3405
CONDICIONAMENT VORERA
TRAVESSERA MONTBRIÓ T-313
CONDICIONAMENT VORERA
TRAVESSERA PRAT DE COMPTE T-361
CONSTRUCCIÓ ROTONDA A TIVENYS T301
REDUCTORS DE VELOCITAT EN
TRAVESSERES TV-3344 I D'ALTRES
REFORÇ DE FERM

Import
expedient de
despesa
52.275,15
13.361,59
850.641,75
1.128.733,51
6.313,20
172.880,33
36.269,37
187.754,16
172.415,72
1.258.947,54
39.595,50
97.331,37
130.747,68
88.616,59
2.125.083,33

Import
expedient de
despesa

Org

Prog

Econ

Aplicació

4040

453

61000

EXPROPIACIONS PER CARRETRES

4020

920

62701

4020

920

63200

2010

336

76202

2010

336

76206

2010

336

76210

2010

336

76230

2010

336

76232

3000

450

76201

SUBVENCIÓ OBRES MUNICIPALS PENTA

1.339.538,84

1010

942

76202

PAM 2008-2011

1.202.512,93

1010

942

76212

PAM 2013-2016

8.263.602,28

1010

942

76223

1010

942

76227

1010

942

76228

ADQUISICIÓ EDIFICI NOVA SEU BASE I
ALTRES SERVEIS
INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN EDIFICIS I
ALTRES CONSTRUCCIONS
CONVENI AJUNTAMENT DE VILAPLANA
RESTAURACIÓ ESGLÉSIA SANT SALV
CONVENI AJUNT.DEL CATLLAR
RECUPERACIÓ DEL CASTELL
CONVENI AJ. RIUDOMS RECUPERACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DE LA CISTERNA VELL
CONVENI AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS ARRANJAMENT CASA
FONTA
CONVENI AJUNTAMENT DE VINEBRE
PER L'EXPLOTACIÓ DEL JACIMENT
ARQUE

CONVENI AJUNTAMENT D'AMPOSTA
MILLORA D'INFRAESTRUCTS.MPALS
CONVENI AJUNTAMENT DE TORTOSA
MILLORA D'INFRAESTRUCTS.MPALS
CONVENI AJUNTAMENT DE CAMBRILS
MILLORA D'INFRAESTRUCTS.MPALS

Total IFS 2015

250.082,66
1.534.826,06
37.882,85
64.490,01
25.000,00
150.000,00
170.000,00

24.000,00

699.706,76
900.000,00
492.040,63
21.514.649,81

L’anàlisi que es realitza tot seguit es fa sobre la relació definitiva
anterior, que puja un total de 21.514.649,81 euros d’inversions
financerament sostenibles. Partint d’aquí, el detall d’aplicació del
superàvit pressupostari a 31 de desembre de 2015 és el que es mostra
en el quadre següent:
Estat aplicació article 32 LOEPSF
Superàvit afectat a la reducció d’endeutament nét de
l’article 32 de la LOEPSF
Aplicació del superàvit
Reducció de l’endeutament nét de l’exercici 2015
Despeses en inversions financerament sostenibles
Total aplicació
Diferència (superàvit-aplicació)

32.586.646’26
10.465.469,01
21.514.649,81
31.980.118,82
-606.527,44

Tal i com ja s’ha dit en el punt 2 anterior respecte dels dubtes que ens
suscita la normativa, hi ha la dada de l’import de les obligacions
pendents de pagament comptabilitzades i aplicades al tancament de
l’exercici anterior que, segons la DA6 de la LOEPSF seria el principal
destí del superàvit de l’exercici 2014. Durant l’exercici 2015 es van

pagar obligacions pendents de pagament de l’exercici anterior per
import de 16.058.542,43 euros.
Tot i el dubte que hi ha sobre si s’han comptabilitzat o no en l’aplicació
de l’article 32 de la LOEPSF les obligacions pendents de pagament a
31 de desembre de 2014 de 16 milions d’euros, s’ha decidit no tenir-les
en compte i, amb aquest supòsit, quedarien per aplicar 606.527,44
euros del superàvit de l’exercici 2014. Tenint en compte que el
romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2014 tampoc s’ha distribuït
en la seva totalitat i que derivat de la liquidació de l’exercici 2015 també
hi ha un romanent líquid de tresoreria positiu, l’aplicació estricta de
l’article 32 i la DA6 de la LOEPSF ens portaria a l’obligació d’amortitzar
anticipadament préstecs per import d’aquests 606mil euros; no obstant,
com s’indicarà en els punt següent, no sembla raonable des del punt
de vista econòmic.
3.

Deute financer a 31/12/2015

En els punts següents es fa una anàlisi de l’estat del deute financer de
la Diputació de Tarragona i de la previsió de la seva evolució per tal de
determinar la procedència i la viabilitat financera de realitzar
amortitzacions extraordinàries dels préstecs que té vius actualment.
4.1.

Situació i ratis

L’evolució dels ratis del deute de la Diputació de Tarragona són els que
es mostren en les gràfiques següents:

La punta que es veu en la gràfica anterior en l’any 2010 correspon a la
disposició del darrer préstec concertat per la Diputació de Tarragona,
l’any 2006; des de llavors no hi ha hagut una necessitat de finançament

aliena en el seu pressupost. A 31 de desembre de 2015 hi ha un deute
viu de 52,2 milions d’euros.
En la gràfica següent es pot observar com el rati del deute financer viu
està molt per sota del màxim legal que estableix la legislació d’hisendes
locals, que està en el 110%.
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Límit màxim deute financer viu

Amortització de préstecs

Durant l’exercici 2015 s’han amortitzat préstecs vius per valor total de
10,5 milions d’euros. Això ha suposat un 8,05% de les obligacions
reconegudes netes del seu pressupost, tal i com mostra la gràfica
següent. Durant l’exercici 2015 s’han amortitzat préstecs vius per valor
total de 10,5 milions d’euros. Això ha suposat un 8,05% de les
obligacions reconegudes netes del seu pressupost, tal i com mostra la
gràfica següent.
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Amortitzacions

Projecció futura

L’evolució del capital amortitzat en els darrers exercicis i la previsió
d’amortització futura mostra, a partir del 2016, una tendència clarament
decreixent, sempre i quan no es realitzin noves operacions de crèdit.
Deute financer: Capital amortitzat (període 2006-2028)
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Entre els anys 2016 i 2018 s’amortitzaran totalment un total de 12
préstecs per import total de 7,6 milions d’euros, d’aquí la important
davallada que mostra la gràfica anterior. El tipus mig que s’està pagant
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pel global d’aquests préstecs és del 0,65%. Si es descompta el deute
que està a tipus fix i el que té derivats, o sigui, si només es té en
compte el deute a un tipus variable, el tipus mig està a un 0,36%, tal i
com es mostra en la taula següent:

Tipus

% d’exposició

Tipus mig
anual

479 mil euros

0,96%

6,28%

47.007 mil euros

94,22%

0,36%

2.404 mil euros

4,82%

5,10%

49.890 mil euros

100%

0,65%

Deute pendent

Fix
Variable
Barrera (derivats)
Risc total

Si es consulten les taules del tipus d’interès fixes i diferencials del cost
de finançament de l’Estat a efectes de compliment de l’apartat tercer de
la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretari General del Tresor
i Política Financera, el tipus fix màxim a 6 anys seria del 0,85%, i el
diferencial màxim sobre l’euribor a 12 mesos seria de 59 punts bàsics
(+0,59). Per tant, no resultaria econòmicament recomanable fer
amortitzacions anticipades generals del deute de la Diputació amb les
condicions que té actualment contractades.
La davallada dels tipus d’interès dels darrers anys i el fet de no haver
hagut accedit a nous préstecs ha propiciat que els crèdits per a fer front
al pagament d’interessos derivats del deute financer baixin
considerablement, com es mostra en la gràfica següent. Segons les
previsions actuals, en l’horitzó futur del període 17-28 (sota hipòtesi
d’Euribor constant) se situarien a l’entorn dels 300.000 euros anuals.

4.4.

Conclusions sobre el deute

A la vista de les dades anteriors es posa de manifest:
• Que la Diputació de Tarragona està reduint el seu endeutament
net de forma constat des de l’exercici 2007, a un ritme anual a
l’entorn dels 10-11 milions d’euros.
• Que el cost per interessos dels préstecs contractats és molt
inferior al cost que suposaria la concertació actual de nous
préstecs en condicions ja adaptades al principi de prudència,
calculat per als mateixos terminis actualment pendents. Resulta
obvi que el canvi de préstecs antics per préstecs nous significaria
encarir el cost financer. Per aquest sol fet, no resulta
recomanable la seva substitució o refinançament.
• Que el cost financer, tant per interessos com per amortització
està completament internalitzat en les finances corporatives i que
resulta altament sostenible, com ho acredita el fet que el rati del
deute financer viu a 31 de desembre de 2015 se situï en el
37,42%, lluny del 110% que marca el RDL 2/2004 com a sostre
per a cada ens del sector local.
Per tant, en termes d’estricte anàlisi financer, l’amortització addicional
d’endeutament no és una decisió financerament adient.
5.

Grau de compliment dels criteris previstos en la DA16 del RDL
2/2004 per a les IFS
A continuació s’estudien les implicacions que per a la Diputació de
Tarragona té l’aplicació de la normativa exposada en els punts
anteriors.
-

El 20 de febrer de 2015 el President de la Diputació de Tarragona va
aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici
2014, que va determinar la disponibilitat de romanent líquid de
tresoreria per import de 36.361.566,96 euros com a font financera
de lliure disposició, després de la incorporació de romanents
obligats

-

El 20 de febrer de 2015 s’emet informe d’Intervenció de la unitat de
comptabilitat amb número de registre d’informes 419 sobre
l’aplicació del superàvit pressupostari de la liquidació del pressupost
2014 de la Diputació de Tarragona d’acord amb l’article 32 i la DA6
de la LOEPSF. Les principals conclusions d’aquest informe són:
o La Diputació de Tarragona presenta un superàvit
pressupostari de 32.586.646,26 euros.
o La Diputació de Tarragona compleix els requeriments
previstos en la DA6 de la LOEPSF.
o El romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
consolidat és de 117.792.102,90 euros, dels quals
32.586.646,26 queden afectats als usos de la DA6 i la

resta es poden utilitzar d’acord amb allò previst al RDL
2/2004.
o La Diputació pot aplicar el romanent de tresoreria afectat
a la DA6 de la LOEPSF al finançament d’inversions
financerament sostenibles segons criteris de la DA16 del
RDL 2/2004.
o L’ús gairebé íntegre del finançament disponible de la
Diputació i els seus organismes autònoms per a generar
nova despesa a pressupost condueix a una execució del
pressupost en estabilitat pressupostària i, per tant, no s’ha
de destinar cap part del romanent de tresoreria afectat a
la DA6 a la reducció d’endeutament nét.
S’annexa al present informe un quadre on s’especifica punt per punt
l’anàlisi del compliment dels requisits establerts en la DA16 per a les
diferents aplicacions pressupostàries. No obstant, el resum de les
conclusions s’exposa tot seguit:
5.1.

Compliment DA16 respecte de les inversions de capítol 6

Dins la relació definitiva d’IFS de capítol 6 hi ha 18 aplicacions
pressupostàries, 16 corresponents a inversions en les vies provincials
titularitat de la Diputació de Tarragona i 2 corresponents a les
inversions efectuades per la Corporació en la renovació i habilitació dels
edificis on es presten els serveis públics de l’ens. El detall de la
valoració del compliment dels requisits és el següent:
-

Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social (Punt 1 DA16)

La Diputació de Tarragona està al corrent en tot moment de les seves
obligacions tributàries i amb la seguretat social.
-

Programa pressupostari (Punt 1 DA16)

Totes les aplicacions pressupostàries tenen assignat el programa
pressupostari 453. Carreteres, que està inclòs en la relació de
programes detallats en el punt 1 de la DA.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos.
-

No implicar despesa de capítols 1 o 2 (Punt 1 DA16)

Segons la memòria econòmica específica elaborada per a cada
expedient de despesa de les obres, s’ha justificat documentalment que
les inversions no impliquen despeses de capítols 1 o 2.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% de les inversions.
-

Autorització prèvia del MINHAP, si calgués (Punt 1 de la DA16)

El muntant de les IFS incloses en capítol 6 superen els 10 milions
d’euros, no obstant, com hi havia previsió que no suposessin increment
dels capítols 1 i 2, com s’ha acreditat documentalment en els
expedients de licitació de les obres ja adjudicades, no es requereix
autorització prèvia de la Secretaria General de Coordinación
Autonòmica y Local del MINHAP.

Per tant, no és d’aplicació aquest requisit a les IFS del capítol 6.
-

Vida útil superior als 5 anys i IFS diferent a mobiliari, útils i
vehicles (Punt 2 DA16)

Totes les IFS incloses dins el capítol 6 tenen una vida útil superior als 5
anys d’acord amb la memòria econòmica realitzada en els expedients
de despesa iniciats, 18 del total, i en cap cas estan destinades a
mobiliari, útils i vehicles.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos.
-

Despesa imputable als capítols 6 o 7 del pressupost de
despeses (Punt 3 DA16)

Totes les IFS estan incloses en el capítol 6 del pressupost de despeses,
ja que es corresponen a inversions en les vies públiques provincials i en
els edificis corporatius.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos.
-

La inversió permetrà complir al LOEPSF durant tota la vida útil
de la IFS (Punt 4 DA16)

Amb les previsions que es tenen a data de l’informe i tenint en compte
les memòries econòmiques de les inversions realitzades pels tècnics de
la Diputació de Tarragona de les quals es desprèn que de les inversions
no es derivaran futures despeses de manteniment, es preveu que es
compleixin els requisits establerts en la LOEPSF durant tota la vida útil
de les IFS.
-

Iniciar l’expedient de despesa abans de 31/12/2015 (Punt 5
DA16)

S’han iniciat 18 expedients de despesa corresponents a la totalitat de
les IFS.
Per tant, aquest requisit s’ha complert en el 100% dels casos.
-

Reconeixement de la totalitat de les obligacions econòmiques
abans de 31/12/2015 (Punt 5 DA16)

Del total d’IFS que han iniciat expedient de despesa, 18 en total, 11 han
estat executats en la seva totalitat; la resta estan en un percentatge
variable d’execució, que es pot comprovar en el quadre annex.
Per tant, aquest requisit s’ha complert en un 61% de les IFS quant a
número d’inversions.
-

Incorporació al pressupost 2016 de la despesa per IFS no
executada en la seva totalitat a 31/12/2015 (Punt 5 DA16)

Totes les aplicacions pressupostàries d’IFS de les quals no s’ha
reconegut el total d’obligacions durant l’exercici 2015, 14 en total, s’han
incorporat com a crèdits obligatoris en la primera modificació de crèdit
per incorporació de romanents finançada amb romanent líquid de
tresoreria de l’exercici 2015.
Per tant, aquest requisit s’ha complert en el 100% els casos.

-

L’expedient de despesa de la IFS incorpora memòria econòmica
específica subscrita pel President o persona en qui hagi delegat
(Punt 6 DA16)

Del total d’aplicacions d’IFS de les quals s’ha iniciat expedient de
despesa, 18 en total, s’han realitzat les memòries econòmiques
específiques i s’han incorporat a l’expedient de contractació.
-

La memòria econòmica específica del President o persona en
qui hagi delegat està informada per l’Interventor (Punt 6 DA16)

Totes les memòries econòmiques que s’han realitzat s’han informat
favorablement per l’Interventor.
5.2.

Compliment DA16 respecte de les inversions de capítol 7

Dins la relació definitiva d’IFS de capítol 7 hi ha 11 aplicacions
pressupostàries, dues aplicacions que corresponen al Pla d’acció
municipal que concedeix la Diputació de forma periòdica dins de les
competències que té atribuïdes per llei, una correspon a una subvenció
per a la realització d’una infraestructura viària, una altra correspon a
una línia de subvencions per a la restauració de monuments històrics i
la resta corresponen a convenis de subvencionals per a inversions
municipals amb diferents finalitats. De les línies de PAM se n’han
seleccionat 118 concessions, que es detallen en el quadre annex.
-Consideracions a tenir en compte respecte de les IFS del capítol 7
-

El compliment dels requisits establerts en la DA16 pel que fa a les
inversions de capítol 7 que la Diputació destina al compliment de la
DA6 de la LOEPSF és de difícil seguiment per diversos motius:
o S’hauria de revisar obra per obra el compliment de
cadascun dels punts establerts en la DA16
o S’hauria de tenir accés a determinada informació que obra
en mans dels ajuntaments promotors de les inversions
finançades amb les subvencions de la Diputació.
o El total de concessions que s’han inclòs dins la relació
d’IFS del capítol 7 han estat 127, amb el següent detall:
91 per a la línia de PAM 2013-2016
27 per a la línia de PAM 2008-2011
9 per a la resta d’aplicacions

-

Com a conseqüència del que es detalla a dalt, s’ha de precisar que
la valoració del grau de compliment de determinats dels requisits
establerts en la DA16 del RDL 2/2004 no es basa en dades
documentades de la forma que seria recomanable, però el fet que
sigui altament ineficient, i fins i tot en alguns casos inviable,
aconseguir aquesta documentació per part de tots els ajuntaments
beneficiaris de les subvencions anteriors, fa que la valoració es
realitzi en base a altres evidències diferents a les documentals.

El detall de la valoració del compliment dels requisits és el següent:

-

Entitats que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social (Punt 1 DA16)

Des del moment que un ajuntament és beneficiari d’una subvenció de la
Diputació de Tarragona és perquè hi ha dins l’expedient la seva
declaració responsable que està al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la seguretat social, ja que és requisit indispensable per
a poder ser beneficiaris, d’acord amb el que estableix la llei 28/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
-

Programa pressupostari (Punt 1 DA16)

Tenint en compte les consideracions realitzades respecte els romanents
de concessions de les aplicacions pressupostàries del PAM, totes les
IFS del capítol 7 estan o haurien d’estar incloses en la relació de
programes detallats en el punt 1 de la DA:
La IFS inclosa en l’aplicació 3000/450/76201 Subvenció obres
municipals PENTA, correspon a una subvenció a l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar pel l’import total de l’aplicació, 1,3 milions
d’euros, que l’Ajuntament té comptabilitzada en el programa
1531 de Vies Públiques, inclòs en la DA 16.
Totes les IFS incloses en les línies de PAM haurien d’estar
incloses en els pressupostos dels beneficiaris de les subvencions
dins els programes detallats, d’acord amb els conceptes de
concessió que consten en els respectius expedients.
Totes les IFS incloses en les aplicacions de restauració de
monuments, 5 en total, estan comptabilitzades en el programa
336, inclòs en la DA16.
Totes les IFS incloses en les aplicacions de millora de les
infraestructures municipals, 3 en total, haurien d’estar incloses en
els pressupostos dels beneficiaris de les subvencions dins els
programes detallats en la DA16.
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos, amb les
limitacions exposades quant a la verificació documental.
-

Autorització prèvia del MINHAP, si calgués (Punt 1 de la DA16)

Cap de les subvencions atorgades supera els 10 milions d’euros, per la
qual cosa, ni que tots els expedients de despesa que s’hi inclouen fós
de la segona categoria de programes pressupostaris que estableix el
punt 1 de la DA16 del RDL 2/2004, no estaria sotmès a la limitació
d’autorització prèvia del MINHAP.si impliquessin despeses dels capítols
1 o 2. Per tant, no és d’aplicació aquest requisit a les IFS del capítol 7.
-

Vida útil superior als 5 anys i IFS diferent a mobiliari, útils i
vehicles (Punt 2 DA16)

Tenint en compte les consideracions realitzades respecte els romanents
de concessions de les aplicacions pressupostàries, totes les IFS del
capítol 7 tenen o haurien de tenir una vida útil superior als 5 anys i han
o haurien de ser diferents a mobiliari, útils i vehicles:

Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos, amb les
limitacions exposades quant a la verificació documental.
-

Despesa imputable als capítols 6 o 7 del pressupost de
despeses (Punt 3 DA16)

Tenint en compte les consideracions realitzades respecte els romanents
de concessions de les aplicacions pressupostàries, totes les IFS s’han
imputat al capítol 7 del pressupost de la Diputació de Tarragona i els
ajuntaments beneficiaris han o haurien d’haver-les pressupostat al
capítol 6 dels seus pressupostos de despeses:
Per tant, aquest requisit es compleix en el 100% dels casos, amb les
limitacions exposades quant a la verificació documental del requisit en
el cas de les línies del PAM.
-

Requisit específic capítol 7: els municipis compleixen la
LOEPSF i la DA16 del RDL 2/2004 (Punt 3 DA16)

Tenint en compte les consideracions realitzades respecte els romanents
de concessions de les aplicacions pressupostàries, totes les IFS del
capítol 7 han estat realitzades a ajuntaments. Entenem que, tal i com
està la regulació actual, totes aquestes entitats, o compleixen amb els
requisits que estableix la LOEPSF o han de tenir un pla de finançament,
per tant, aquest requisit s’hauria de complir en tots els casos, amb les
limitacions exposades quant a la verificació documental.
-

La inversió permetrà complir al LOEPSF durant tota la vida útil
de la IFS (Punt 4 DA16)

Aquest requisit no es pot valorar per a les IFS del capítol 7 ja que
requeriria consultar totes les memòries realitzades pels diferents
ajuntaments per a cadascuna de les obres subvencionades, 291 en
total, i tots els seus informes o previsions d’estabilitat realitzats durant la
vida útil de la IFS.
Com a conclusió, aquest requisit no es pot avaluar per no disposar de la
informació precisa.
-

Iniciar l’expedient de despesa abans de 31/12/2015 (Punt 5
DA16)

D’acord amb les indicacions del Ministeri sobre com aplicar aquest
requisit respecte de les subvencions atorgades per les diputacions als
ajuntaments, es donaria per complert en el moment que la diputació ha
concedit la subvenció i ha anotat la fase D corresponent.
En totes les aplicacions seleccionades hi ha hagut l’acte administratiu
de concessió de la subvenció i, per tant, aquest requisit s’ha acomplert
en el 100% dels casos.
-

Reconeixement de la totalitat de les obligacions econòmiques
abans de 31/12/2015 (Punt 5 DA16)

Tenint en compte les consideracions realitzades respecte els romanents
de concessions de les aplicacions pressupostàries del capítol 7:

Amb les dades de que es disposa a la comptabilitat de la Diputació, hi
ha hagut reconeixement d’obligacions per pagament de part de les
subvencions en algunes de les obres de totes les línies; això no vol dir
que només s’hagin reconegut per part dels ajuntaments aquestes
obligacions ja que pot ser que hi hagi certificacions pendents d’enviar a
la Diputació per al seu pagament, entre d’altres. Així doncs, es fa molt
difícil avaluar si s’han reconegut la totalitat de les obligacions per part
dels ajuntament; el que si que es pot avaluar, són les obligacions
reconegudes per la Diputació pel finançament d’aquestes obres.
-

Incorporació al pressupost 2016 de la despesa per IFS no
executada en la seva totalitat a 31/12/2014 (Punt 5 DA16)

Totes les aplicacions pressupostàries d’IFS de les quals no s’ha
reconegut el total d’obligacions durant l’exercici 2015, s’han incorporat
com a crèdits obligatoris en la primera modificació de crèdit per
incorporació de romanents finançada amb romanent líquid de tresoreria
de l’exercici 2015.
Per tant, aquest requisit s’ha complert en el 100% els casos.
-

L’expedient de despesa de la IFS incorpora memòria econòmica
específica subscrita pel President o persona en qui hagi delegat
(Punt 6 DA16)

Tenint en compte les consideracions realitzades respecte els romanents
de concessions de les aplicacions pressupostàries del capítol 7:
No es pot avaluar aquest requisit ja que requeriria consultar totes les
memòries realitzades pels diferents ajuntaments per a cadascuna de
les obres subvencionades. Cal precisar, no obstant, que caldria esperar
que aquesta memòria no estigués inclosa en l’expedient de despesa
tramitat pels ajuntaments, ja que la majoria de les obres
subvencionades podrien estar adjudicades amb anterioritat a l’entrada
en vigor de la DA16 del RDL 2/2004
Per tant, es pot dir que aquest requisit no s’ha pogut constatar, per les
limitacions exposades quant a la verificació documental.
-

La memòria econòmica específica del President o persona en
qui hagi delegat està informada per l’Interventor (Punt 6 DA16)

Tenint en compte les consideracions realitzades respecte els romanents
de concessions de les aplicacions pressupostàries del capítol 7:
No es pot avaluar aquest requisit ja que requeriria consultar tots els
expedients de les obres realitzades pels diferents ajuntaments. Cal
precisar, no obstant, que caldria esperar que aquest informe, al igual
que la memòria, no estigués inclòs en l’expedient de despesa tramitat
pels ajuntaments, ja que la majoria de les obres subvencionades
podrien estar adjudicades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la
DA16 del RDL 2/2004
Per tant, es pot dir que aquest no s’ha pogut constatar, per les
limitacions exposades quant a la verificació documental.
5.3.

Conclusions:

1.

La part del superàvit pressupostari de la liquidació del
Pressupost de l’exercici 2014 de la Diputació de Tarragona que
no s’ha destinat a finançar amortització de deute, 21.701.546,05
euros, s’ha aplicat a finançar inversions financerament
sostenibles incorporades al pressupost 2015 mitjançant aplicació
del romanent de tresoreria afectat de l’exercici 2014, d’acord
amb el que estableix la DA6 de la LOEPSF, ja que:
a. Totes les inversions incloses en la relació definitiva d’IFS
imputades al capítol 6 de la Diputació de Tarragona
compleixen els requisits que s’imposen en la DA6 del RDL
2/2004 per a ser considerades com a financerament
sostenibles.
b. Totes les inversions incloses en la relació definitiva d’IFS
finançades mitjançant les línies subvencionals aplicades al
capítol 7 de despeses del pressupost de la Diputació
compleixen raonablement els requisits que s’imposen en
la DA6 del RDL 2/2004 per a ser considerades com a
financerament sostenibles, tenint en compte les
limitacions ja exposades en el present informe.

2.

És bastant difícil avaluar determinats dels requisits de la DA16
per a les IFS del capítol 7 i resultaria ineficient i contrari al
principi d’economia processal fer-ne un seguiment exhaustiu, per
la qual cosa considerem raonable que les inversions en serveis
bàsics municipals que puguin incloure’s ens els programes
pressupostaris que estableix la DA16 haurien de considerar-se
sostenibles si els ajuntaments que les promouen compleixen la
LOEPSF.
No obstant això, seria recomanable que en la línia d’inversions
que es prevegin treure en un futur s’incloguin només obres dels
ajuntaments que siguin susceptibles de considerar-se IFS i que
s’exigeixin els mateixos requisits que es van establir en la
convocatòria del PEIS 2014 amb una doble finalitat:
a. Que la Diputació pugui incloure aquestes actuacions com
a IFS i pugui destinar-hi el superàvit pressupostari en els
termes establerts en la DA16.
b. Que es fomenti des de la Diputació que els municipis
orientin les seves obres cap a inversions financerament
sostenibles."

Els membres del Ple queden assabentats
-

De la relació definitiva d’inversions financerament sostenibles del
2015.

-

De l'nforme d’avaluació del grau de compliment dels criteris
previstos en la DA16 del RDL 2/2004 realitzat.

-

Que l’Interventor informarà al MINHAP de la relació definitiva
d’IFS executades en els termes i terminis que siguin establerts
per aquest organisme, d’acord amb les previsions del punt 8 de
la DA16 del RDL 2/2004.

-

Que es realitzarà una amortització extraordinària de 606.527,44
euros per tal de donar compliment al que estableix l’article 32 i la
DA6 de la LOEPSF dels crèdits que tinguin un cost més elevat
per a la Corporació.

-

Que es publiqui a la web corporativa l' informe, d’acord amb el
que estableix el punt 6 de la DA16 del RDL 2/2004.

10.- ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ
D'INGRESSOS
PUNT 10.1.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU, I LA INSPECCIÓ, DE LA
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
CONSTITUÏT EN EL SÒL, SUBSÒL 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, I A L’ACCEPTACIÓ DE L’ACORD
D’ESPECIFICACIÓ DE LES TAXES DELEGADES DE L’AJUNTAMENT
DE L’ALDEA.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
Vist l’informe amb proposta del cap d’Assessoria Jurídica i Contractació
de BASE-Gestió d’Ingressos en relació amb l’acord del Ple de l’11 de
març de 2016 de l’Ajuntament de l’Aldea, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de l’Aldea a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple
en la sessió del dia 11 de març de 2016, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:
-

Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari, en període executiu i la inspecció de taxa per utilització
privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl 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.

Segon: Acceptar l’especificació de la delegació de les següents
facultats de l’Ajuntament de l’Aldea a favor de la Diputació de
Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 11 de març de
2016, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:

-

Especificació de la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període voluntari i en període executiu de les
següents taxes i preus públics:
1. Taxa de guals
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa de recollida de residus

Tercer: Aprovar, i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents i incorporant la nova delegació d’altres ingressos de dret públic
en la modalitat de costes judicials.
Quart: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2019 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.
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 i
la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a
BASE-Gestió d’Ingressos.
Sisè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.

Setè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Vuitè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per
a signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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

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.
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 I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa per guals
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa de recollida d’escombraries
4. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
5. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el
sòl, subsòl 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.

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
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.
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 I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa per guals
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa de recollida d’escombraries
4. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
5. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el
sòl, subsòl 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.
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
MULTES COERCITIVES

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.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
-

-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA
MÒBIL
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
CONSTITUÏT EN EL SÒL, SUBSÒL 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

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

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

de la situació tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients
de regularització.
L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a
petició motivada dels altres departaments de BASE-Gestió 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 BASEGestió 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.

PUNT 10.2.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU, I LA INSPECCIÓ, DE LA
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
CONSTITUÏT EN EL SÒL, SUBSÒL 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, I A L’ACCEPTACIÓ DE L’ACORD DE
REGULARITZACIÓ DE LES TAXES DELEGADES DE L’AJUNTAMENT
DE GARCIA.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
Vist l’informe amb proposta del cap d’Assessoria Jurídica i Contractació
de BASE-Gestió d’Ingressos en relació amb l’acord del Ple de l’11
d’abril de 2016 de l’Ajuntament de Garcia, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Garcia a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple
en la sessió del dia 11 d’abril de 2016, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:
-

Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari, en període executiu i la inspecció de taxa per utilització
privativa o aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl 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.

Segon: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de
l’Ajuntament de Garcia a favor de la Diputació de Tarragona, acordada

pel seu Ple en la sessió del dia 11 d’abril de 2016, tal com consta al
certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
- Revocació de la recaptació en període executiu de les taxes i
preus públics, delegació adoptada per acord del ple municipal del
31 de maig de 2001 i que es va acceptar pel Ple de la Diputació
de Tarragona de 28 de juny de 2001.
Tercer: Aprovar, i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents i incorporant la nova delegació d’altres ingressos de dret públic
en la modalitat de costes judicials.
Quart: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2019 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.
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 i
la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a
BASE-Gestió d’Ingressos.
Sisè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Setè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Vuitè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per
a signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE GARCIA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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

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.
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 CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el
sòl, subsòl 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.

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

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 CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATUTRALESA URBANA

-

-

TAXES I PREUS PÚBLICS
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el
sòl, subsòl 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.
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC:
a) Execucions subsidiàries
b) Danys contractuals

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.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
CONSTITUÏT EN EL SÒL, SUBSÒL 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

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 d’Ingressos o
òrgans municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASEGestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans
municipals es sol·licitin aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria
tributària.

f)

La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra
actes dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) 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.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
inspecció dels ingressos de dret públic.
APARTAT 5
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de
l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agència Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de
les declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels
actes administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.

PUNT 10.3.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA REVOCACIÓ DE LA
DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN
PERÍODE VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU DE LA TAXA PER
FESTES LOCALS DE L’AJUNTAMENT DE GINESTAR.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
Vist l’informe amb proposta del cap d’Assessoria Jurídica i Contractació
de BASE-Gestió d’Ingressos en relació amb l’acord del Ple del 31 de
març de 2016 de l’Ajuntament de Ginestar, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de
l’Ajuntament de de Ginestar a favor de la Diputació de Tarragona,
acordada pel seu Ple en la sessió del dia 31 de març de 2016, tal com
consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
-

Revocació de la recaptació en període voluntari i en període
executiu de la Taxa per festes majors, delegació adoptada per
acord del ple municipal del 26 de març de 2004 i que es va
acceptar pel Ple de la Diputació de Tarragona de 30 d’abril de
2004.

Segon: Aprovar, i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents i s’ha eliminat de la relació la delegació que ara es revoca.

Tercer: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per
a signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE GINESTAR A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
-

MPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

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.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:
-

MPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa OVP per guals
5. Taxa del cementeri
6. Taxa per tinença d’animals
7. Taxa per trànsit de bestiar
8. Taxa OVP amb canaleres

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

APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
-

-

MPOST 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 I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa OVP per guals
5. Taxa del cementeri
6. Taxa per tinença d’animals
7. Taxa per trànsit de bestiar
8. Taxa OVP amb canaleres
9. Taxa per llicències urbanístiques
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

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’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs,
interessos de demora i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de
pagament.
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) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de
l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agència Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de
les declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels
actes administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.

11.- MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLITICS
El President fa constar que les dues Mocions que figuren en l'Ordre del
dia són les que en plenari passat, per una qüestió de cortesia, davant
l'absència del diputat que les havia proposat -el portaveu de la CUP-,
amb la conformitat de tots i dels serveis jurídics, es va decidir deixarles sobre la taula per poder ser debatudes en presencia del diputat que
les havia proposat. Posteriorment el Sr. Vidal ha renunciat de forma
fefaent i per escrit al tractament d'aquestes dues Mocions. Per aquesta
raó les següents mocions es retiran de l'ordre del dia i no seran
debatudes:
Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) sobre
la reforma dels sistema d'emergències mèdiques
Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) sobre el
control de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona
-

PRECS I PREGUNTES

El President passa la paraula al Portaveu de la CUP Sr. Vidal que diu:
"Primer que tot, donar les gràcies per la consideració en el darrer Ple
que no vaig poder venir.
En relació a aquestes dues propostes que retirem volem fer una mica
de comentari perquè ho hem fet. La que fa referència a la reforma dels
sistema d'Emergències Mediques, el Parlament va aprovar una
regulació que anava amb la mateixa línia dels acords que volíem
prendre i en segon lloc la que feia referència a l'estudi del control de la
qualitat de l'aire al Camp de Tarragona, també el projecte s'ha hagut de
reformular degut a la manca de suports institucionals i l'entitat que ho
volia tirar endavant està intentat replantejar altres paràmetres perquè
aquest estudi sigui una realitat i pugui ser utilitzat per les diferents
administracions del Camp.

Dit això, nosaltres volem aprofitar per fer esment a que a l'inici del
mandat vam acordar de fer un Reglament orgànic per regular entre
altres coses aspectes relacionats, com la presentació de Mocions i etc.,
etc.
A la Junta de Portaveus que vam celebrar el passat dimecres, ja vam
dir que retiràvem aquestes Mocions. Jo crec que la comunicació entre
tots la hem de millorar i amb Secretaria. Això, al nostre parer
òbviament, passa per que la Junta de portaveus sigui un òrgan
col·legiat on es prengui acta i les actes arribin a Secretaria per tal de
facilitar la feina a tots i no sigui el President i els Portaveus els que a
última hora hagin de fer un tracte directe amb Secretaria. És una cosa
de procediment que tots hi estem d'acord
Dit això, nosaltres havíem presentat a la resta de partits, dins el termini
que vam aprovar, de forma provisional a l'espera que tinguem un
reglament, dues mocions que pretenien substituir aquestes
Desprès de rebre esmenes de Convergència, nosaltres hem registrat
tard, s'ha de dir, aquestes mocions. Nosaltres el que havíem proposat
al portaveu del govern era que si es podia tenir la consideració d'entrarles via urgència o la voluntat de la Presidència, que la llei l'empara en
aquest aspecte, el President pot entrar o no entrar les mocions que ell
cregui oportú. Dit això es una reflexió general, una critica a tothom,
començant per nosaltres mateixos, que ja hem fet pales el nostre error
en aquest cas i ho hem posat de manifest en diversos cops al Sr.
Cruset i emplaçaríem que el reglament orgànic, si es que l'hem de tenir
i que els serveis tècnics estan valorant si tenir-lo o no per adaptar-lo a
la legislació d'altres o al ROF etc.Però intentar aclarir-ho el més aviat de
temps possible millor a fi i efecte que aquestes situacions, que no son
tampoc greus, però sí que quedin regulades perquè el procediment
millori i es pugui optimitzar els precs en forma de mocions o preguntes"
El President intervé dient "Per aclariment dels diputats i diputades que
han escoltat la meva intervenció i la del Sr. Vidal tenen que veure amb
alguns aspectes, però son coses diferents que ja hem aclarit. Hi ha les
dues mocions que han decaigut, per tant això és així i el que vostè
plantejava ho situaríem, si li sembla be, al capítol de precs i preguntes
que és el capítol següent que ara anava a obrir"
El President pregunta : es un Prec?
El Sr. Vidal assenteix
El President passa la paraula al portaveu de CiU Sr. Cruset que diu:
"Només per al·lusions en el comentari que ha fet el portaveu de la
CUP. És cert el que manifesta i al final és cert que la Junta de
Portaveus s'ha dotat amb una mínima normativa o mecanisme de bon
funcionament. Amb unes dates concretes de presentació de
documentació i que en virtut d'això que ens hem dotat, que tots el
portaveus havíem signat en el seu moment amb anterioritat ens havíem
deixat mocions d'altres grups per portar a la consideració del Ple. Per
tant, amb les circumstancies actuals entenem que per no desvirtuar
aquests mecanisme i de no posar en risc alguna altra situació que en

un pròxim Ple poguéssim trobar, amb raó, que algú digues que ja se'n
havien fet excepcions, ens poguéssim deixar al final sense tenir aquest
mecanisme en vigor. Per tant, participo amb el que manifesta el
portaveu i potser falta fer un últim tomb amb això, però que en realitat
amb el mecanisme que a hores d'ara tenim sobre la taula la proposta
més coherent és aquesta que s'ha fet per no trencar-lo. Perquè sinó
ens podríem trobar amb la circumstancia que en el registre d'entrada hi
figura una moció que originàriament anava en aquest Ple, entrada amb
molta més anterioritat que les dues proposades per la CUP i aquella ja
havia quedat declinada directament, per tant generava indefensió per
qui havia proposat aquella altra i per coherència, el millor en aquests
casos es cenyir-se al que hi ha establert, que és la manera de ser
objectius i no trencar allò que hi ha entre els portaveus d'acord.
Gràcies "
No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les
onze hores vint-i-cinc minuts del matí, jo la Secretària dono fe.

Josep Poblet Tous

Pilar Sánchez Peña

