Família del
Descripció del
procediment
procediment
Informació als
Accés a la informació
ciutadans,
pública
suggeriments, queixes
i denúncies

Termini màxim per
resoldre i notificar
1 mes

Efectes del silenci
administratiu
Positiu

Informació als
Exercici del dret d'accés
ciutadans,
(LOPD)
suggeriments, queixes
i denúncies

1 mes

Negatiu

Informació als
Exercici dels drets de
ciutadans,
rectificació, cancel·lació i
suggeriments, queixes oposició (LOPD)
i denúncies

10 dies

Negatiu

Informació als
ciutadans,
suggeriments, queixes
i denúncies

Accés i consulta de dades
personals de l’Arxiu de
l’antiga Casa de
Beneficència

3 mesos

Negatiu

Relacions entre
Administracions
Públiques

Informe preceptiu en
procediments d’alteració de
termes municipals

10 dies

Òrgan competent per
Recursos a interposar
Règim jurídic aplicable
resoldre
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
bon govern
l’endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des de
l’endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució.
Reclamació gratuïta i voluntària davant
la Comissió de Garantia del Dret
d'Accés a la Informació Pública

Disponible
electrònicament
No

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l’endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d’un mes des de
l’endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució.
Reclamació de Tutela de drets prevista
a l’article 18 de la LOPD.
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució.
Reclamació de Tutela de drets prevista
a l'art 18 LOPD
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal
(LOPD). Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desplegament de la Llei Orgànica 15/1999

No

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal
(LOPD). Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desplegament de la Llei Orgànica 15/1999

No

Reglament de l’Arxiu de la Diputació de
Tarragona i patrimoni documental que l’integra

No

President de la Diputació D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
de Tarragona o òrgan en juliol, reguladora de la Jurisdicció
qui delegui
Contenciós administrativa en els litigis
entre administracions públiques no
caldrà interposar recurs en via
administrativa. No obstant això, quan
una Administració interposi recurs
contenciós-administratiu contra una
altra, podrà requerir-la prèviament
perquè derogui la disposició, anul·li o
revoqui l'acte. Recurs contenciós
administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
del règim local. 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. Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local. Decret
209/2015, de 22 de setembre, pel qual es
modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya

No

Família del
procediment
Relacions entre
Administracions
Públiques

Descripció del
procediment
Informe preceptiu en
procediments de correcció
de disfuncionalitats
territorials

Termini màxim per
resoldre i notificar
10 dies

Relacions entre
Administracions
Públiques

Informe en procediments de
dispensa de prestació de
serveis

10 dies

Relacions entre
Administracions
Públiques

Informe preceptiu en
procediments de creació de
mancomunitats de
municipis o de modificació
dels seus estatuts
reguladors

10 dies

Relacions entre
Administracions
Públiques

Informe preceptiu en
procediments d’exempció,
agrupació o dissolució de
places reservades a
funcionaris locals amb
habilitació de caràcter
nacional

10 dies

Efectes del silenci
administratiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
de Tarragona o òrgan en juliol, reguladora de la Jurisdicció
qui delegui
Contenciós administrativa en els litigis
entre administracions públiques no
caldrà interposar recurs en via
administrativa. No obstant això, quan
una Administració interposi recurs
contenciós-administratiu contra una
altra, podrà requerir-la prèviament
perquè derogui la disposició, anul·li o
revoqui l'acte. Recurs contenciós
administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
President de la Diputació D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
de Tarragona o òrgan en juliol, reguladora de la Jurisdicció
qui delegui
Contenciós administrativa en els litigis
entre administracions públiques no
caldrà interposar recurs en via
administrativa. No obstant això, quan
una Administració interposi recurs
contenciós-administratiu contra una
altra, podrà requerir-la prèviament
perquè derogui la disposició, anul·li o
revoqui l'acte. Recurs contenciós
administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
President de la Diputació D'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de
de Tarragona o òrgan en juliol, reguladora de la Jurisdicció
qui delegui
Contenciós administrativa en els litigis
entre administracions públiques no
caldrà interposar recurs en via
administrativa. No obstant això, quan
una Administració interposi recurs
contenciós-administratiu contra una
altra, podrà requerir-la prèviament
perquè derogui la disposició, anul·li o
revoqui l'acte. Recurs contenciós
administratiu, en el termini màxim de
dos mesos des de l'endemà de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Règim jurídic aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
del règim local. 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. Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local. Decret
209/2015, de 22 de setembre, pel qual es
modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya

Disponible
electrònicament
No

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
del règim local. 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. Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local. Decret
209/2015, de 22 de setembre, pel qual es
modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya

No

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases
del règim local. 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. Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local. Decret
209/2015, de 22 de setembre, pel qual es
modifica el Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya

No

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases
del règim local. 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. Reial
decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de
llocs de treball de funcionaris d'administració
local amb habilitació de caràcter nacional. Reial
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual
es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional

No

Família del
procediment
Responsabilitat
patrimonial i altres
sol·licituds
d'indemnització

Descripció del
procediment
Reclamacions de
responsabilitat patrimonial

Termini màxim per
resoldre i notificar
6 mesos (procediment
ordinari) / 30 dies
(procediment abreujat)

Efectes del silenci
administratiu
Negatiu

Autoritzacións,
llicències,
concessions i
homologacions

Llicència d’ús comú
especial de béns de domini
públic

2 mesos

Negatiu

Autoritzacións,
llicències,
concessions i
homologacions

Llicència d’ús privatiu de
béns de domini públic

2 mesos

Negatiu

Gestió Econòmica i
Patrimonial

Concessió demanial

6 mesos

Gestió Econòmica i
Patrimonial

Cessions temporals d'ús de
béns immobles patrimonials

Gestió Econòmica i
Patrimonial

Peticions relatives als béns
de domini públic i
patrimonials

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució

Règim jurídic aplicable
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions
públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic

Disponible
electrònicament
No

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques.
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. Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques

No

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques.
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. Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques

No

Negatiu

Ple de la Diputació de
Tarragona

Recurs contenciós administratiu, en el
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques.
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. Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques

No

3 mesos

Negatiu

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques.
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. Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques

No

3 mesos

Negatiu

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques.
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. Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques

No

Família del
procediment
Gestió Econòmica i
Patriimonial

Descripció del
procediment
Cessió Auditori de la
Diputació de Tarragona
amb liquidació de taxes

Termini màxim per
resoldre i notificar
3 mesos

Efectes del silenci
administratiu
Negatiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució. Contra
la liquidació de la taxa Recurs de
reposició, en el termini d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que l'ha dictat la resolució

Règim jurídic aplicable
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals. Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediments de les administracions
públiques de Catalunya. Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals. Bases d'execució del pressupost de la
Diputació. Ordenança fiscal reguladora de les
taxes de la Diputació de Tarragona

Disponible
electrònicament
No

Gestió Econòmica i
Patriimonial

Cessió d'ús de béns
mobles patrimonials (obres
d'art, fotografies,
exposicions itinerants i
altres)

3 mesos

Negatiu

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament
del patrimoni dels ens locals. Llei 33/2003, de 3
de novembre, del Patrimoni de les
administracions públiques. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediments de les administracions públiques.
Bases d'execució del Pressupost de la
Diputació de Tarragona

No

Gestió Econòmica i
Patrimonial

Reversió de béns
expropiats

3 mesos

Negatiu

Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre
de 1954. Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació
forçosa. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Contractació pública

Cessió o subrogació en els
contractes

3 mesos

Negatiu

Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre. Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administrtiu comú de les
administracions públiques

No

Contractació pública

Devolució de la garantia
2 mesos des de la
definitiva constituïda en els finalització del termini de
contractes
garantia

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre. Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administrtiu comú de les
administracions públiques

No

Negatiu

Família del
procediment
Contractació pública

Descripció del
procediment
Indemnització per danys i
perjudicis en els contractes

Termini màxim per
resoldre i notificar
3 mesos

Efectes del silenci
administratiu
Negatiu

Contractació pública

Interpretació dels
contractes

3 mesos

Negatiu

Contractació pública

Resolució dels contractes

3 mesos

Negatiu

Contractació pública

Revisió de preus dels
contractes

3 mesos

Negatiu

Contractació pública

Pròrroga del termini
d'execució dels contractes

3 mesos, sempre abans
de la finalització del
termini d'execució. En cas
que la sol·licitud es
formulés en l'últim mes
d'execució, s'haurà de
resoldre i notificar abans
dels 15 dies següents a la
terminació del contracte

Negatiu

Contractació pública

Transmissió dels drets de
cobrament dels contractes

3 mesos

Negatiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Règim jurídic aplicable
Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre. Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administrtiu comú de les
administracions públiques

Disponible
electrònicament
No

Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre. Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administrtiu comú de les
administracions públiques

No

Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre. Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administrtiu comú de les
administracions públiques

No

Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre. Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administrtiu comú de les
administracions públiques

No

Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre. Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administrtiu comú de les
administracions públiques

No

Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre. Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions
públiques aprovat per Reial decret 1098/2001,
de 12 d'octubre. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administrtiu comú de les
administracions públiques

No

Família del
procediment

Termini màxim per
resoldre i notificar
3 mesos

Efectes del silenci
administratiu
Negatiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Ajuts, Beques,
Pagament parcial de
Subvencions i Premis subvencions

3 mesos

Negatiu

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions. 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. Bases d'execució del pressupost de
la Diputació de Tarragona. Normativa aplicable
de la Llei general pressupostària. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic. Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals

Sí ens locals
No altres beneficiaris

Ajuts, Beques,
Pagament de subvencions
Subvencions i Premis amb reducció

3 mesos

Negatiu

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions. 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. Bases d'execució del pressupost de
la Diputació de Tarragona. Normativa aplicable
de la Llei general pressupostària. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic. Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals

Sí ens locals
No altres beneficiaris

Ajuts, Beques,
Canvi de destí de
Subvencions i Premis subvencions

3 mesos

Negatiu

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions. 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. Bases d'execució del pressupost de
la Diputació de Tarragona. Normativa aplicable
de la Llei general pressupostària. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic. Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals

Sí ens locals
No altres beneficiaris

Descripció del
procediment
Ajuts, Beques,
Concessió de subvenció
Subvencions i Premis directa, prevista
nominativament en el
pressupost de la Diputació
de Tarragona

Règim jurídic aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions. 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. Bases d'execució del pressupost de
la Diputació de Tarragona. Normativa aplicable
de la Llei general pressupostària. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic. Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals

Disponible
electrònicament
No

Família del
procediment

Descripció del
procediment
Ajuts, Beques,
Pròrroga de justificació de
Subvencions i Premis subvencions

Termini màxim per
resoldre i notificar

Ajuts, Beques,
Renúncia d'una subvenció
Subvencions i Premis

3 mesos

Efectes del silenci
administratiu
Negatiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Acte no susceptible de ser recorregut
de Tarragona o òrgan en per ser acte de tràmit no qualificat
qui delegui

3 mesos

Positiu

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions. 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. Bases d'execució del pressupost de
la Diputació de Tarragona. Normativa aplicable
de la Llei general pressupostària. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic. Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals

Sí ens locals
No altres beneficiaris

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediments de les administracions
públiques de Catalunya
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediments de les administracions
públiques de Catalunya
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic. Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediments de
les administracions públiques de Catalunya.
Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel
qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials. Reial decret 1791/2010, de
30 de desembre, pela qual s'aprova l'Estatut de
l'estudiant universitari. Reial decret 592/2014,
d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants
universitaris

No

Revisió d'actes
administratius i
recursos

Resolució de recurs de
reposició

1 mes

Negatiu

Revisió d'actes
administratius i
recursos

Resolució de recurs
d'alçada (processos de
selecció)

3 mesos

Negatiu

Autoritzacions,
llicències,
concessions i
homologacions

Autorització realització de
pràctiques d'alumnes

3 mesos

Negatiu

Règim jurídic aplicable
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions. Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei
general de subvencions. 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. Bases d'execució del pressupost de
la Diputació de Tarragona. Normativa aplicable
de la Llei general pressupostària. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del
sector públic. Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals

Disponible
electrònicament
Sí ens locals
No altres beneficiaris

No

No

Família del
procediment

Descripció del
procediment
Autorització visita
pedagògica d’alumnat
d’entitats educatives en els
centres d’educació especial
de la Diputació de
Tarragona

Termini màxim per
resoldre i notificar
3 mesos

Efectes del silenci
administratiu
Positiu

Autoritzacions,
llicències,
concessions i
homologacions

Autoritzacions i informes
d’usos a les carreteres de
la xarxa local

4 mesos

Negatiu

Autoritzacions,
llicències,
concessions i
homologacions

Concessió de la llicència o
autorització de permisos
per fer obres i activitats en
la xarxa viària de la
Diputació de Tarragona (*)

3 mesos

Negatiu

Tributària

Liquidació de taxes dels
permisos per fer obres i
activitats en la xarxa viària
de la Diputació de
Tarragona (*)

6 mesos

Negatiu

Tributària

Devolució d'ingressos
indeguts

6 mesos

Negatiu

Autoritzacions,
llicències,
concessions i
homologacions

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)
President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona
termini màxim de dos mesos des de
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució
President de la Diputació Recurs de reposició, en el termini d'1
de Tarragona
mes a comptar des de l'endemà de la
notificació, davant de l'òrgan que ha
dictat la resolució

President de la Diputació Recurs de reposició, en el termini d'1
de Tarragona o òrgan en mes a comptar des de l'endemà de la
qui delegui
notificació, davant de l'òrgan que ha
dictat la resolució (o l'òrgan delegant)

Règim jurídic aplicable
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caracter personal. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques
de Catalunya

Disponible
electrònicament
No

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les
bases del règim local. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques
de Catalunya. 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. Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya. Decret legislatiu 2/2009, de
25 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament
general de carreteres. Plec de condicions
generals i particulars que regeixen en l'execució
d'obres i activitats que es realitzin en el domini
públic i en les zones de protecció de les
carreteres de la Diputació de Tarragona

No

Text refós Decret legislatiu 2/2009, de 25
d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament
general de carreteres

No

Ordenança fiscal general de gestió dels
Ingressos de Dret Públic de la Diputació de
Tarragona. Ordenança reguladora de les taxes
de la Diputació de Tarragona. Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària. Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals
Ordenança fiscal general de gestió dels
Ingressos de Dret Públic de la Diputació de
Tarragona. Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària. Base d'execució del
Pressupost de la Diputació de Tarragona.
Acords vigents d'aprovació de les condicions
per al desenvolupament de la funció
administrativa de gestió recaptadora, en
període voluntari i executiu, dels recursos de
Dret Públic de la Diputació de Tarragona. Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament general de recaptació.

No

No

Família del
procediment

Descripció del
procediment
Devolució de l’import de la
taxa de la matrícula o preu
públic (Música/Art)

Termini màxim per
resoldre i notificar

Tributària

Tributària

Tributària

Tributària

6 mesos

Efectes del silenci
administratiu
Negatiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Recurs de reposició, en el termini d'1
de Tarragona
mes a comptar des de l'endemà de la
notificació, davant de l'òrgan que ha
dictat la resolució

Fraccionament i
ajornaments de deutes de
la Diputació de Tarragona

6 mesos

Negatiu

President de la Diputació Recurs obligatori de reposició, en el
de Tarragona o òrgan en termini d'1 mes a comptar des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Aprovació o denegació de
compensacions
sol·licitades per persones
físiques o juridiques o
resolució de la
compensació en període
executiu
Ordenació de retencions i
ingressos en compliment
d'ordres d'embargament de
sous i crèdits

6 mesos

Negatiu

President de la Diputació Recurs obligatori de reposició, en el
de Tarragona
termini d'1 mes a comptar des de
l'endemà de la notificació, davant de
l'òrgan que ha dictat la resolució

Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, Reial decret 939/2005, de 29 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament general de
recaptació i Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals

No

President de la Diputació Recurs contenciós administratiu, en el
de Tarragona o òrgan en termini màxim de dos mesos des de
qui delegui
l'endemà de la notificació, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona. De manera alternativa i
potestativa, Recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de
l'endemà de la notificació, davant de
lòrgan que ha dictat la resolució (o
l'òrgan delegant)

Reial decret 939/2005 , de 29 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament general de recaptació.
Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil

No

Recursos Humans

Permís per campanya
electoral
(deure inexcusable)

5 dies

Positiu

Recursos Humans

Permís per realitzar
Assemblea Secció sindical
o òrgan de representació
dins l'horari laboral

2 dies

Negatiu

Règim jurídic aplicable
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora
d'hisendes locals. Ordenança fiscal reguladora
de les taxes en relació amb la prestació
d'ensenyaments artístics de la Diputació de
Tarragona. Ordenança fiscal general de gestió
dels Ingressos de Dret Públic de la Diputació de
Tarragona
Ordenança fiscal general de gestió dels
Ingressos de Dret Públic de la Diputació de
Tarragona. Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària. Base d'execució del
Pressupost de la Diputació de Tarragona.
Acords vigents d'aprovació de les condicions
per al desenvolupament de la funció
administrativa de gestió recaptadora, en
període voluntari i executiu, dels recursos de
Dret Públic de la Diputació de Tarragona. Reial
decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament general de recaptació

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats
locals. Pacte de condicions de treball del
personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
Diputació de Tarragona. Pacte de condicions de
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona. treball del personal funcionari de la Diputació de
De manera alternativa recurs potestatiu Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
de reposició davant el president de la
procediment administratiu comú de les
Diputació. Personal laboral: Demanda administracions públiques
davant el Jutjat Social competent
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Disponible
electrònicament
No

No

No

No

Família del
procediment
Recursos Humans

Descripció del
procediment
Permís per matrimoni

Termini màxim per
resoldre i notificar
10 dies

Efectes del silenci
administratiu
Positiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Règim jurídic aplicable

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats
locals. Pacte de condicions de treball del
personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
conciliació de la vida personal, familiar i laboral
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona. del personal al servei de les administracions
De manera alternativa recurs potestatiu públiques de Catalunya. Decret 214/1990, de
de reposició davant el president de la
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
Diputació. Personal laboral: Demanda personal al servei de de les entitats locals.
davant el Jutjat Social competent
Pacte de condicions de treball del personal
funcionari de la Diputació de Tarragona.
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Diputació de Tarragona. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques

Disponible
electrònicament
No

Recursos Humans

Permís per atendre fills/es
discapacitats

10 dies

Positiu

No

Recursos Humans

Permís sense retribució per
atendre un familiar

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral
del personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya. Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de de les entitats locals.
Pacte de condicions de treball del personal
funcionari de la Diputació de Tarragona.
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Diputació de Tarragona. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques

No

Recursos Humans

Permisos per situacions de
violència de gènere

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Recursos Humans

Permís per tenir cura de
fills/es menors afectats de
càncer o altres malalties
greus (redució de jornada)

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats
locals. Pacte de condicions de treball del
personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques

No

Família del
procediment
Recursos Humans

Descripció del
procediment
Permís per tenir cura d'un
familiar de primer grau

Termini màxim per
resoldre i notificar
10 dies

Efectes del silenci
administratiu
Positiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Règim jurídic aplicable
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats
locals. Conveni Col·lectiu del personal laboral
de la Diputació de Tarragona

Disponible
electrònicament
No

Recursos Humans

Permís naixement, adopció S’entenen concedides
o acolliment
amb la comunicació de
l’interessat. Cal
justificació posterior, dins
del termini de 5 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral
del personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya. Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de de les entitats locals.
Pacte de condicions de treball del personal
funcionari de la Diputació de Tarragona.
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Diputació de Tarragona. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques

No

Recursos Humans

Permís per maternitat,
adopció i acolliment

5 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Recursos Humans

Permís per paternitat

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Família del
procediment
Recursos Humans

Descripció del
procediment
Permís per lactància

Termini màxim per
resoldre i notificar
10 dies

Efectes del silenci
administratiu
Positiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Permís per atendre fills/es
prematurs

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Permís de gestació

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Permís per ser víctima del
terrorisme (reducció de
jornada)

10 dies

Positiu

Recursos Humans

Llicència per estudis
directament relacionats al
lloc de treball

10 dies

Positiu

Règim jurídic aplicable
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

Disponible
electrònicament
No

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats
locals. Pacte de condicions de treball del
personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona. l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Llei 39/2015,
De manera alternativa recurs potestatiu d'1 d'octubre, del procediment administratiu
de reposició davant el president de la
comú de les administracions públiques
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

No

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Pacte de condicions de
treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Pacte de condicions de treball del
personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques

No

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

No

Família del
procediment
Recursos Humans

Descripció del
procediment
Llicència per activitats
d'interès professional
(Centres educatius)

Termini màxim per
resoldre i notificar
10 dies

Efectes del silenci
administratiu
Positiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Llicència per assumptes
personals

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Reducció jornada per
discapacitat legalment
reconeguda

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Reducció jornada d’un terç
o de la meitat amb dret al
80% o 60% per conciliació
(guarda legal)

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Reducció jornada amb
disminució proporcional de
les retribucions (guarda
legal)

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Excedència voluntària per
interès particular

30 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Règim jurídic aplicable
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Pacte de condicions de
treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Pacte de condicions de
treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral
del personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya. Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals. Conveni
Col·lectiu del personal laboral de la Diputació
de Tarragona
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de
conciliació de la vida personal, familiar i laboral
del personal al servei de les administracions
públiques de Catalunya. Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals. Conveni
Col·lectiu del personal de la Diputació de
Tarragona
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Reial decret legislatiu 5/2015,
de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Pacte de condicions de treball del personal
funcionari de la Diputació de Tarragona.
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Diputació de Tarragona. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques

Disponible
electrònicament
No

No

No

No

No

No

Família del
procediment

Descripció del
procediment
Excedència voluntària per
tenir cura de fill/a

Termini màxim per
resoldre i notificar

Recursos Humans

30 dies

Efectes del silenci
administratiu
Positiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Excedència voluntària per
tenir cura de familiars

30 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Recursos Humans

Excedència voluntària per
violència de gènere

30 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Recursos Humans

Excedència voluntària per
al manteniment de la
convivència

30 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Recursos Humans

Règim jurídic aplicable
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Llei 8/2006,
de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la
vida personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals. Pacte de
condicions de treball del personal funcionari de
la Diputació de Tarragona. Conveni Col·lectiu
del personal laboral de la Diputació de
Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les
administracions públiques

Disponible
electrònicament
No

Família del
procediment

Descripció del
procediment
Excedència voluntària per
incompatibilitats

Termini màxim per
resoldre i notificar
30 dies

Efectes del silenci
administratiu
Positiu

Recursos Humans

Premi serveis prestats a la
Diputació de Tarragona

3 mesos

Negatiu

Recursos Humans

Jubilació voluntària

3 mesos

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

No

Recursos Humans

Jubilació parcial (personal
laboral)

3 mesos

Positiu

President de la Diputació
de Tarragona o òrgan en
qui delegui

No

Recursos Humans

Perllongament
permanència servei actiu
(personal funcionari)

1 mes

Positiu

President de la Diputació
de Tarragona o òrgan en
qui delegui

Recursos Humans

Acceptació de renúncia,
dimissió o baixa voluntària

10 dies

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Règim jurídic aplicable

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Pacte de condicions de
treball del personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
Diputació de Tarragona. Pacte de condicions de
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona. treball del personal funcionari de la Diputació de
De manera alternativa recurs potestatiu Tarragona. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
de reposició davant el president de la
procediment administratiu comú de les
Diputació. Personal laboral: Demanda administracions públiques. Llei 26/2010, de 3
davant el Jutjat Social competent
d'agost, de règim jurídic i de procediments de
les administracions públiques de Catalunya
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Reial decret
legislativo 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors. Pacte de condicions de treball del
personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques
Personal laboral: Demanda davant el
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Jutjat Social competent
Diputació de Tarragona. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques
Personal funcionari: Recurs contenciós Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
administratiu davant el Jutjat
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contenciós Administratiu de Tarragona. l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Decret
De manera alternativa recurs potestatiu legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, la refundició
de reposició davant el president de la
en un text únic dels preceptes de determinats
Diputació
textos legals vigents en Catalunya en materia
de funció, Resolució de 31 de desembre de
1996, de la Secretaria d'Estat per a
l'Administració Pública. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Instrucció
2/2017, 11 d’abril, sobre el procediment per
autoritzar el perllongament de la permanència
en el servei actiu al personal funcionari i interí
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, Departament de Governació Secretaria d’Administració i Funció Pública
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats
locals. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'estatut dels treballadors. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques

Disponible
electrònicament
No

No

No

No

Família del
procediment
Recursos Humans

Descripció del
procediment
Rehabilitació funcionari

Termini màxim per
resoldre i notificar
6 mesos

Efectes del silenci
administratiu
Negatiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Recursos Humans

Autorització o declaració de
compatibilitat

2 mesos

Positiu

Ple de la Diputació de
Tarragona

Recursos Humans

Permuta personal
funcionari

2 mesos

Positiu

President de la Diputació
de Tarragona o òrgan en
qui delegui

Recursos Humans

Petició de trasllat o
assignació d'un nou lloc de
treball

30 dies

Positiu

President de la Diputació
de Tarragona o òrgan en
qui delegui

Recursos Humans

Assignació de grau
personal, reconeixement i
incidències personal
funcionari

30 dies

Positiu

Recursos Humans

Reconeixement serveis
previs

3 mesos

Positiu

Recursos Humans

Reingrés al servei actiu

30 dies

Recursos Humans

Petició de serveis especials
o excedència forçosa per a
càrrec públic

10 dies

Personal funcionari: Recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant de l'òrgan que ha
dictat la resolució. Personal laboral:
Demanda davant el Jutjat Social
competent
Personal funcionari: Recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació
Personal funcionari: Recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Règim jurídic aplicable
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Reial decret
2669/1998, d'11 de desembre, pel qual s'aprova
el procediment a seguir en matèria de
rehabilitació dels funcionaris. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques

Disponible
electrònicament
No

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitats del Personal al
Servei de les Administracions Públiques

No

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació.
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de
reconoixement
de
serveis
previs
en
l'Administració pública. Reial decret 1461/1982,
de 25 de juny, de reconoixement de serveis
previs en l'administració pública. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques

No

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les
administracions públiques

No

Positiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals. Reial decret legislatiu 2/2015,
de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels treballadors. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques.

No

Família del
procediment

Termini màxim per
resoldre i notificar
3 mesos

Efectes del silenci
administratiu
Negatiu

Òrgan competent per
Recursos a interposar
resoldre
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

3 mesos

Negatiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Pacte de condicions de treball del personal
funcionari de la Diputació de Tarragona.
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Diputació de Tarragona. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediments
de les administracions públiques de Catalunya

No

5 dies

Negatiu

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Bases d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona. Reial decret llei 2608,
de 16 de desembre de 1929, sobre bestretes
als funcionaris públics. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Llei 26/2010,
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediments
de les administracions públiques de Catalunya

No

President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa recurs potestatiu
de reposició davant el president de la
Diputació. Personal laboral: Demanda
davant el Jutjat Social competent

Pacte de condicions de treball del personal
funcionari de la Diputació de Tarragona.
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la
Diputació de Tarragona. Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques. Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediments de les administracions públiques
de Catalunya
President de la Diputació Personal funcionari: Recurs contenciós Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
de Tarragona o òrgan en administratiu davant el Jutjat
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
qui delegui
Contenciós Administratiu de Tarragona. l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Decret
De manera alternativa recurs potestatiu 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
de reposició davant el president de la
Reglament del personal al servei de les entitats
Diputació. Personal laboral: Demanda locals. Pacte de condicions de treball del
davant el Jutjat Social competent
personal funcionari de la Diputació de
Tarragona. Conveni Col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Tarragona. Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques.

No

Recursos Humans

Descripció del
procediment
Reclamació de quantitats

Recursos Humans

Dietes i despeses de viatge

Recursos Humans

Bestreta de nòmina

Recursos Humans

Fons social

3 mesos

Negatiu

Recursos Humans

Autorització formació

10 dies

Positiu

(*) Per raons de simplificació administrativa aquests dos procediments administratius es tramiten conjuntament.

Règim jurídic aplicable
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions
públiques. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediments de les administracions
públiques de Catalunya

Disponible
electrònicament
No

No

