Secretaria general

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 29 DE JUNY DE 2012
Tarragona, 29 de juny de 2012
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.
Albert Vallvé Navarro, , Molt Il.ltre. Sr. Albert Batet Canadell i Molt Il.ltre.
Sr. Pere Panisello Chavarria i dels Diputats i Diputades Il.ltre. Sr.
Gervasi Aspa Casanova, Il.ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova, ,
Il.ltre. Sr. Tomàs Bigorra i Munté, Il.ltre. Sr. Joan Antoni Brull Castell,
Il.ltre. Sr. Martí Carnicer Vidal, Il.ltre. Sra. Montserrat Carreras García,
Il.ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon, Il.ltre. Sra. Nuria Crivillé Miró,
Il.ltre. Sr. Sebastià Domènech Bosch , Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert
Segarra, Il.ltre. Sr. Pere Granados Carrillo, Il.ltre. Sr. Benet Jané Palau,
Il.ltre. Sr. Antonio López López, Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual,
Il.ltre. Sr. José Luis Martín García, Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere,
Il.ltre. Sr. Josep Masdeu Isern, Il.ltre. Sr. Francesc Josep Miró Melich,
Il.ltre. Sr. Joan Piñol Mora, Il.ltre. Sra. Montserrat Roca Navarro i l’Il.ltre.
Sr. David Rovira Minguella.

Excusen la seva assistència Molt Il.ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech,
Il.ltre. Sra. M. José Beltran Piñol.
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.
D’ordre de la Presidència, s’obre la sessió quan són les onze del matí.
Tot seguit es passa a tractar els assumptes de l’Ordre del Dia.

1.-SECRETARIA
PUNT 1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
AMB CARÀCTER ORDINARI EL DIA 25 DE MAIG DE 2012.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anteriors celebrada amb
caràcter ordinari el dia 25 de maig de 2012.

PUNT 1.2- PLANTEJAMENT D'UN CONFLICTE DE JURISDICCIÓ
DAVANT LA SECCIÓ QUARTA DE LA SALA CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CATALUNYA"

1.

Antecedents administratius

1.1. Per acord de data 26 de setembre de 2008 el Ple de la Diputació
de Tarragona acordà interposar un recurs contenciós administratiu
contra la desestimació presumpta per part de la Generalitat de
Catalunya d’una reclamació de responsabilitat patrimonial per import
de 98.353.375,87€. En el mateix acord s’establia que s’encarregava la
defensa dels interessos de la Diputació als Serveis Jurídics Municipals i
la representació al procurador dels tribunals Sr. Jorge Solà Serra.
L’esmentat recurs es va tramitar davant la Secció 4a. de la Sala
Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el
número 2287/2008.
1.2. Després de la finalització del procediment per sentència judicial
desestimatòria de data 4 de novembre de 2011, en data 9 de gener de
2011 el procurador Sr. Solà presentà davant el Registre General de la
Diputació una minuta d’honoraris amb número 2/12, que portava data 2
de gener de 2012 i per import de 189.354,80€,
1.3. Per Decret de la Presidència de la Diputació de data 9 de març de
2012 es va resoldre “inadmetre, per desproporcionada, la factura
emesa en data 2 de gener de 2012 per import de 189.354,80€
corresponent a la seva intervenció en el recurs contenciós administratiu
núm. 2287/2008 seguit davant la Secció 4a. de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJ de Catalunya, sens perjudici que un cop es
presenti una factura que atengui al criteri de proporcionalitat esmentat
es procedeixi al seu pagament.” L’esmentat Decret fou notificat al Sr.
Solà en data 4 d’abril de 2012.
1.4. Sense ulterior comunicació, el Sr. Solá, mitjançant escrit de data 18
d’abril de 2012, va presentar davant la Secció 4a de la Sala
contenciosa del TSJ de Catalunya escrit pel que promou un
procediment de jura de comptes per una nova i diferent minuta, de data
18 d’abril de 2012, que importa un total de 75.954,26.-€.
1.5. En data 16 de maig de 2012 (Registre d’entrada núm. 1-2012012075-1) s’ha rebut en aquesta Diputació la diligència d’ordenació de
data 3 de maig de 2012 dictada per la Secció 4a de la Sala contenciosa
administrativa del TSJ de Catalunya, dictada en el procediment de jura
de comptes derivat del recurs ordinari núm. 2287/2008, per la qual,
d’acord amb l’establert en l’article 34.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil,

se’ns trasllada la minuta anteriorment citada i se’ns requereix per tal
que es faci efectiva l’expressada quantitat o s’impugni el compte.
1.6. Per Decret de la Presidència de data 22-5-2012 (núm. 1-20121236) es resol iniciar un expedient per a plantejar un conflicte de
jurisdicció davant la Secció 4a. de la Sala Contenciosa Administrativa
del TSJ de Catalunya, i en la mateixa data es dóna trasllat al procurador
de l’esmentat decret i se li concedeix un termini de 10 dies perquè
presenti les al·legacions que estimi oportunes.
1.7. Mitjançant escrit de data 26 de maig de 2012 la Lletrada dels
Serveis Jurídics de la Diputació compareix davant el Tribunal i interposa
recurs de reposició contra la diligència d’ordenació de data 3 de maig
de 2012, tot sol.licitant al Tribunal que declari abstenir-se del
coneixement del procediment, per manca de jurisdicció, i
subsidiàriament procedeixi a la seva suspensió fins a la sencera
tramitació i plantejament formal d’inhibició per plantejament d’un
conflicte de jurisdicció
1.8. En data 12-6-2012 té entrada en el Registre General de la
Diputació escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Solá, en les que
simplement reafirma la procedència del procediment de reclamació per
ell iniciat.
2.

Fonaments de dret

2.1. En l’expedient administratiu tramitat figura un extens i documentat
informe dels Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona, corroborat,
avalat i assumit per la Secretària general, segons el qual procedeix i és
legal l’adopció del present acord.
2.2.

Aquests informes contenen les següents conclusions:

“3.1 Correspon a la Diputació Provincial de Tarragona tramitar i resoldre
la petició de pagament del contracte administratiu de serveis concertat
amb el procurador Sr. Jorge Sola Serra, d’acord amb l’establert a la Llei
de Contractes del Sector Públic i seguint els seus tràmits.
3.2 El procediment de jura de comptes regulat a l’art. 34 LEC, instat pel
procurador Sr. Solá i seguit per la Secció 4a de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJ de Catalunya no és d’aplicació a aquest
contracte administratiu, atès que no és un contracte de mandat de
naturalesa civil.
3.3 És en un supòsit com el present, en què el procurador acudeix a
aquest tipus de procediment processal per a exigir el cobrament d’un
treball efectuat en compliment d’un contracte de tipus administratiu,
desconeixent la competència de l’Administració, que aquesta es veu
abocada a plantejar un conflicte de jurisdicció davant la Secció 4ª de la
Sala contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya i el seu secretari

judicial, i reclamar per a sí el coneixement de la qüestió en via
administrativa, tot seguint els tràmits establerts a la Llei 2/1987, de
conflictes jurisdiccionals.
3.4 El present conflicte de jurisdicció ha de ser sotmès a l’aprovació del
Ple de la Corporació, i precisa el vot favorable de la majoria absoluta
dels seus membres.
3.5. Per últim, correspon exclusivament al President de la Diputació
plantejar el conflicte de jurisdicció davant la Secció 4a de la Sala
contenciosa administrativa del TSJ de Catalunya, representada pel seu
secretari judicial.”
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
1. Plantejar un conflicte de jurisdicció davant de la Secció 4a de la
Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya, representada
pel Secretari judicial, en el procediment de compte jurat núm.
2287/2008 iniciat pel procurador Sr. Jorge Solá Serra contra la
Diputació de Tarragona.
2. Sol·licitar a la Secció 4a de la Sala Contenciosa Administrativa del
TSJ de Catalunya, i al seu Secretari judicial, que s’inibeixi de conèixer
de la reclamació del pagament d’honoraris instada pel procurador, Sr.
Jorge Solá Serra, al tractar-se d’un incident derivat de l’execució d’un
contracte administratiu, i declini la seva jurisdicció a favor d’aquesta
Administració; i
3. Facultar al president de la Diputació perquè plantegi el corresponent
conflicte de jurisdicció, d’acord amb l’article 3.3 c) de la Llei orgànica
2/1987, de 18 de maig, de Conflictes Jurisdiccionals.

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 2.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1.186 AL 1.538 DE 2012.

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. 1.186 al núm. 1.538 de 2012,
amb un total de 353 distribuïts de la següent manera:
52 al Servei d’Informàtica Municipal i Cartografia
10 a la Unitat de Gestió de Centres d’Ensenyament
120 a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
8 a la Unitat de Cooperació al Funcionament dels Ens Local
34 a la Unitat d’Administració i Gestió d’Informació General
15 a la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal

18 a la Unitat de Serveis Econòmics Municipals
2 a la Unitat d’Arquitectura Municipal
5 a Governació- Patrimoni- Arxiu
6 a la Unitat d’Enginyeria Municipal
1 a Gestió de Disciplina Urbanística
16 a la Unitat de Contractació i Aprovisionaments
4 al Museu d’Art Modern de Tarragona
18 a la Unitat de Cultura
12 a Intervenció
2 a la Unitat de Serveis Tècnics Territorials
11 a Secretaria General
4 al Gabinet de Presidència i Planificació
12 a Tresoreria
3 a la Unitat de Serveis Jurídics
PUNT 2.2.- DACIÓ DE COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET
DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA PRESIDÈNCIA EN EL
DIPUTATS.
Es dóna compte del decret de la Presidència de data 31 de maig de
2012 núm. registre 1-2012-1446 que es com segueix:
“ANTECEDENTS DE FET
En motiu de la constitució de la corporació el 8 de juliol de 2011, per Decret de
la Presidència núm. 1-2011-1704, de 29 de juliol de 2011, es van delegar
competències, per àrees de gestió i serveis corporatius, en diversos diputats.
Després d'uns mesos de vigència del règim de delegació de competències
establert en l'esmentat decret, s'ha constatat la necessitat d'ajustar i precisar
les delegacions en determinats àmbits de gestió, especialment aquells que
s'han vist més afectats per la nova organització corporativa tècnica aprovada
per acord plenari de 30 de setembre de 2011 i la supressió de quatre
organismes autònoms.
FONAMENTS DE DRET
Articles 34 i 35.3 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL)
Article 90.4 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 (TRLMRLC)
Articles 63, 64 i 65 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals (ROF)
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Modificar el decret de la Presidència núm. 1-2011-1704 de 29 de juliol
de 2011 i efectuar les delegacions que tot seguit es detallen en els diputats i
diputades que s'indiquen i per les àrees tècniques concretes:
ÀREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ

* Diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació:
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual
La delegació comprèn:
1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius
estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
2. La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior
de la Presidència.
3. La presidència de la comissió de seguiment dels acords en matèria de
personal, pla de treball i carrera.
4. La competència per a resoldre els assumptes següents:
- Peticions del personal referents a llicències, permisos, situacions
administratives, Fons Social, etc.
- Aprovar el Pla de formació corporativa.
- Concedir i denegar ajuts per a realitzar cursos de formació.
- Aprovar i concedir gratificacions i complements retributius.
- Contractar el personal laboral.
- Aprovar els convenis de pràctiques amb estudiants.
- Aprovar les convocatòries dels processos de provisió de llocs de
treball i de borses de treball.
- Aprovar les llistes de persones admeses i excloses dels processos
selectius i dels processos de provisió de llocs de treball.
- Resoldre els recursos d’alçada contra els actes administratius dels
tribunals de selecció.
- Resoldre els processos de provisió de llocs de treball.
- Aprovar les adscripcions provisionals.
- Aprovar les comissions de serveis.
- Aprovar els expedients relatius a l’abonament de dietes i
desplaçaments, pràctiques d’estudiants, assistència a tribunals,
premis i jubilacions.
- Aprovar tots els expedients relatius als diferents conceptes
retributius a abonar mitjançant nòmina, incloses les bestretes.
- Resoldre les peticions de reconeixements de serveis prestats.
- Elevar propostes a la Presidència relatives a expedients
disciplinaris.
- Aprovar projectes vinculats a plans i tallers d’ocupació.
- Aprovar la presentació de sol·licituds de subvencions a concedir
per altres administracions públiques per als projectes de l’àrea.
- Acceptar, renunciar, justificar i reintegrar les subvencions
concedides pels projectes aprovats per altres administracions
públiques.
- Formular al·legacions i interposar recursos administratius en
relació amb les subvencions concedides o denegades per altres
administracions pels projectes aprovats.
5. La signatura, per autorització, del vistiplau dels certificats de serveis,
de lloc de treball, etc corresponents a l’àrea de gestió assignada.
6. La signatura, per autorització, de les actes de presa de possessió de
personal en comissió de serveis.

7. La signatura, per autorització, de tota la documentació vinculada a les
subvencions d’altres administracions públiques pels projectes aprovats
(sol·licituds, justificacions, certificats, etc.).
I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat
directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
* Diputat delegat de Serveis Generals i Contractació: Il·ltre. Sr. Álvaro
Gisbert Segarra
La delegació comprèn:
Serveis Generals:
1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius
estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
2. La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior
de la Presidència, i especialment els assumptes següents:
- La logística i mobilitat de tots els serveis de la Diputació i els seus
organismes autònoms.
- Gestió de la Tàrraco Arena Plaça - TAP
- Gestió de projectes singulars
3. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment
corresponents a l’àrea de la seva competència.
Contractació:
1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius
estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
2. La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior
de la Presidència.
3. La competència per a resoldre els assumptes següents:
- Aprovar les contractacions de qualsevol tipus de les diferents
unitats organitzatives de la Diputació de Tarragona, quan el seu
import no superi els límits dels contractes menors establerts per la
legislació vigent en matèria de contractació.
- Presidir les meses de contractació corresponents als contractes de
l’àrea de la seva àrea de responsabilitat i les corresponents als
contractes, la gestió pressupostària dels quals no estigui assignada
a un àrea especifica i que, per tant, en correspon la gestió a la
Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
- Aprovar els projectes de seguretat i higiene
- Efectuar el requeriment al licitador previst a l’article 135.2 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en els
expedients en que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern
per delegació de la Presidència.

I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat
directament o indirectament amb els àmbits de gestió assignats.
ÀREA DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ - SAC
* Diputat delegat dels Serveis d'Assistència al Ciutadà: Molt Il·ltre. Sr.
Albert Vallvé Navarro
La delegació comprèn:
1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius
estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
2. La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior
de la Presidència.
3. La coordinació superior de l’àrea de gestió assignada.
4. La competència per a resoldre els assumptes següents:
- Concedir llicències d’ús privatiu d’espais per a exposicions
temporals.
- Resoldre els expedients de concessió de préstecs d’exposicions
itinerants, d’obres d’art del Museu, reproducció de fons, etc...
- Resoldre els expedients de publicacions.
- Aprovar el calendari anual d’exposicions temporals del Museu, el
programa d’activitat del Museu en aplicació del Pla Estratègic
Corporatiu, etc.
- Autoritzar la cessió temporal d’espais de tots els centres educatius
de la Diputació a favor d’entitats i particulars.
En relació amb els centres educatius de música i art de la Diputació:
- Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans
anuals i memòries.
- Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin
reconeixement de crèdits acadèmics d’alumnes.
- Aprovar l’oferta educativa, el calendari, els barems i els criteris per
a la preinscripció i matriculació d’alumnes.
- Designar els membres de les comissions avaluadores, assessores
o de treball internes dels centres, sempre que així es requereixi.
- Autoritzar la realització d’activitats i cursos monogràfics, sempre
que no comportin l’aprovació de preus públics.
- Adoptar les resolucions que escaiguin en execució de les bases
reguladores corresponents, en els procediments de concessió de
premis convocats pels centres.
- Autoritzar les intervencions de restauració de l’Escola d’Art i
Disseny a Tortosa i aprovar els corresponents convenis de
col·laboració.
5. Presidir les meses de contractació corresponents als contractes de
l’àrea de gestió assignada.
6. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment
corresponents a l’àrea de gestió assignada.

7. La signatura, per autorització, dels convenis individuals de pràctiques
d’alumnes en els centres educatius de música i art de la Diputació.
I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat
directament o indirectament amb l’àmbit de gestió assignat.
* Diputada delegada d'Ensenyaments Especials: Il·ltre. Sr. Montserrat
Carreras Garcia
La delegació comprèn:
1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius
estratègics i operatius de l’àmbit de gestió assignat.
2. La direcció i impuls de l’àmbit de gestió assignat, sense perjudici de la
direcció superior de la Presidència.
3. La competència per a resoldre els assumptes següents:
- Resoldre els expedients de matriculació d’alumnes en els centres
d'ensenyament especial.
- Aprovar el programa educatiu d’ordenació acadèmica i els plans
anuals i memòries.
- Aprovar els convenis individuals de pràctiques que comportin
reconeixement de crèdits acadèmics d’alumnes.
- Aprovar l’oferta educativa, el calendari, els barems i els criteris per
a la preinscripció i matriculació d’alumnes.
4. La signatura, per autorització, dels convenis individuals de pràctiques
d’alumnes en els centres d’educació especial de la Diputació.
I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat
directament o indirectament amb l'àmbit de gestió assignat.
De tots els acords i actes de gestió que realitzi n’ha de donar compte al
diputat delegat dels Serveis d'Assistència al Ciutadà - SAC.
ÀREA DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL - SAM
* Diputat delegat del Servei d'Assistència Municipal - SAM: Molt Il·ltre. Sr.
Josep M. Cruset Domènech
La delegació comprèn:
1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius
estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
2. La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior
de la Presidència.
3. La competència per a resoldre els assumptes següents:
- Concedir als ens locals assistències especialitzades tècniques,
jurídiques i d’altres

-

Aprovar la creació de noves línies d’assistència municipal.
Aprovar la realització de cursos i jornades de formació.

4. Presidir les meses de contractació corresponents als contractes de
l’àrea de gestió assignada.
5. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment
corresponents a l’àrea de gestió assignada.
I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat
directament o indirectament amb l’àmbit de gestió assignat.

ÀREA DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI - SAT
* Diputat delegat del Servei d'Assistència al Territori - SAT: Molt Il·ltre. Sr.
Pere Panisello Chavarria
La delegació comprèn:
1. Elevar a la corporació la proposta per assenyalar els objectius
estratègics i operatius de la seva àrea de gestió.
2. La direcció i impuls del servei, sense perjudici de la direcció superior
de la Presidència, inclosa la formulació de la proposta a la Junta de
Govern per a l’aprovació de projectes d’obres i serveis.
3. La competència per a resoldre els assumptes següents:
- Resoldre els expedients sancionadors en matèria de carreteres.
4. Presidir les meses de contractació corresponents als contractes de
l’àrea de gestió assignada.
5. La signatura, per autorització, dels contractes de manteniment
corresponents a l’àrea de gestió assignada.
I, amb caràcter general, la gestió de qualsevol assumpte relacionat
directament o indirectament amb l’àmbit de gestió assignat.
Segon.- Les delegacions efectuades inclouen les facultats de direcció,
organització interna i gestió de les corresponents àrees i serveis, incloses les
facultats de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Aquests actes i resolucions esgoten a la via administrativa.
Tercer.- Els diputats que tenen una delegació especial dins d'una àrea
genèrica han de donar compte de les resolucions adoptades en virtut de la
corresponent delegació, al diputat o diputada delegat de l’àrea, d’acord amb
l’article 43.4 ROF.
Quart.- Les resolucions i actes que els diputats i diputades adoptin en exercici
de les competències delegades s'han de transcriure en el Llibre de Decrets,
que és únic per a la corporació.

Cinquè.- En les resolucions i actes adoptats en exercici de les competències
delegades s'ha de fer constar expressament aquesta circumstància,
mitjançant l'ús de les fórmules segons escaigui:
- encapçalament de decrets: "(...) en virtut de la delegació de competències
efectuada mitjançant decret de la Presidència de data 31 de maig de 2012
(...)"
- peu de signatura d'actes administratius que no siguin decrets: "El diputat
delegadat o La Diputada delegada de .............. / Per delegació de la
Presidència de 31 de maig de 2012 / (Nom i cognoms)“ o "(Nom i cognoms) /
Diputat delegat o Diputada delegada de ................ / Per delegació de la
Presidència de 31 de maig de 2012”
Sisè.- Ordenar la refosa d’aquesta resolució i del decret de la Presidència
número 1-2011-1704 de 29 de juliol de 2011, sobre delegació de
competències de la Presidència en els diputats delegats.
Setè.- Notificar aquesta resolució als diputats i diputades l’àmbit de delegació
dels quals s’ha modificat per aquesta resolució.
Vuitè.- Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
de l'anunci de la refosa resultant, així com la seva exposició al públic en el
Tauler d’anuncis de la Corporació.
Novè.- Donar compte al ple en la primera sessió que realitzi.”

El Ple en queda assabentat.

PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA
PUNT 3.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN
LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGIM DE RETRIBUCIÓ D’UN
DIPUTAT DEL GRUP PPC DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
El Ple d'aquesta Diputació, en sessió ordinària de data 27 de gener de
2012, va aprovar la dedicació i règim retributiu del nou diputat Il·ltre. Sr.
José Luís Martín García per renúncia del diputat Il·ltre. Sr. Alejandro
Fernández Álvarez. Es va acordar un règim de dedicació parcial amb
unes retribucions anuals de 47.895,00€.
En l’esmentat acord plenari no s’indica el percentatge de dedicació
parcial que és d’un 80% de la jornada. Aplicant aquest percentatge a la
retribució per jornada completa anual assignada pel seu càrrec, en
resulta una retribució de 38.316,00€ anuals.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
1. Rectificar l’acord inicial d’establiment del règim retributiu del diputat
Sr. Martín, que queda definitivament fixat en 38.316,00€ anuals
corresponent al càlcul del 80% de les retribucions anuals establertes en
el dit acord.

2. Publicar aquest acord de rectificació en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona.

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
PUNT 4.1.- PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE LES CLÀUSULES DEL I
PACTE DE CONDICIONS DE PERSONAL FUNCIONARI, DEL VI
CONVENI COL·LECTIU DE PERSONAL LABORAL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I DEL IV CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL
LABORAL DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS, EN TOT ALLÒ QUE
CONTRAVINGUI EL RDL 20/2011, DE 30 DE DESEMBRE, DE
MESURES
URGENTS
EN
MATÈRIA
PRESSUPOSTÀRIA,
TRIBUTÀRIA I FINANCERA PER A LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT
PÚBLIC I LA LLEI 5/2012, DE 20 DE MARÇ, DE MESURES FISCALS,
FINANCERES I ADMINISTRATIVES I DE CREACIÓ DE L’IMPOST
SOBRE LES ESTADES ESTABLIMENTS TURÍSTICS
L’1 de gener de 2012 va entrar en vigor el Reial decret llei 20/2011, de
30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic (en endavant,
RDL 20/2011)
A més a més de la mesura de congelació retributiva que la Diputació de
Tarragona ja va preveure en el seu pressupost corresponent a l’any
2012, el RDL 20/2011 preveu tot un seguit de mesures amb incidència
directa a l’administració local:
a) suspensió de les aportacions a plans de pensions.
b) impossibilitat de procedir a la incorporació de nou personal, llevat
que derivin de l’execució de convocatòries corresponents a ofertes
públiques d’ocupació anteriors.
c) impossibilitat de procedir a la contractació de personal temporal i al
nomenament de funcionaris interins llevat de casos excepcionals i per a
cobrir necessitats urgents i inajornables.
d) increment d’un 1% de les bases màximes de cotització a la Seguretat
Social.
En aplicació de les mesures del RDL 20/2011, el Ple de la Diputació de
Tarragona en sessió de data 27 de gener de 2012 va adoptar els
següent acord:
1. Suspensió de les aportacions al pla de pensions d’ocupació durant
l’any 2012.
2. Aprovació d’una oferta pública d’ocupació que respecti la taxa de
reposició d’efectius del 0%. En aquest sentit, la Junta de govern local
en sessió de data 20 d’abril de 2012 aprova una oferta pública
d’ocupació només reservada al torn promoció interna.

3. Possibilitat de fer les adequacions retributives que amb caràcter
singular i excepcional resultin imprescindibles.
4. Limitació de les contractacions temporals i nomenament de
funcionaris interins als següents casos:
4.1. Per a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als
sectors següents que es consideren prioritaris: centres
d’ensenyament i assistència als municipis.
4.2. Per a fer front a situacions excepcionals.
5. Increment en un 1% les quanties de les bases màximes de cotització
a la Seguretat Social.
Respecte a l’apartat 4, el Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de
data 25 de maig de 2012, va ampliar els supòsits de contractació
temporal als que es derivin dels projectes de foment de l’ocupació
aprovats per la Diputació de Tarragona.
Per altra banda, en data 24 de març de 2012 va entrar en vigor la Llei
5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i
de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics que
ha introduït també tot un seguit de mesures amb la modificació
expressa d’articles del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que
és directament aplicable a l’administració local en aquelles matèries a
què fa referència l’art. 300 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.
Concretament preveu les següents mesures:
a) Possibilitat del personal funcionari de sol·licitar el perllongament de la
permanència en servei actiu fins, com a màxim, els 70 anys d’edat.
L’atorgament o denegació del perllongament ha de resoldre’s de forma
expressa i motivada d’acord amb alguna de les següents causes:
* aptitud per al compliment de les tasques i funcions pròpies del lloc de
treball que s’ocupa.
* la conducta professional, el rendiment o l’assoliment d’objectius.
* les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
Així mateix, l’òrgan competent pot resoldre de manera motivada la
finalització del perllongament.
En qualsevol cas, s’atorga el perllongament de la permanència en el
servei actiu sempre que calgui completar el temps mínim de serveis per

causar dret a la pensió de jubilació, d’acord amb els requisits i les
condicions establerts en el règim de la seguretat social aplicable. El que
disposa aquest apartat no és aplicable als funcionaris que tinguin
normes de jubilació específiques.
Aquesta nova redacció és la introduïda a l’art. 38 del Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats preceptes legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
b) establiment en 6 els dies de permís a l’any per assumptes personals
sense justificació (modificació de l’art. 96.2 del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats preceptes legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública).
c) substitució de la reducció de jornada amb el 100% de les retribucions
durant el primer any per raó de guarda legal per una reducció dels que
tenen la guarda legal o cura directa d’un fill/a menor de 12 anys, d’un
terç o de la meitat de la jornada amb reducció proporcional de les
retribucions amb la possibilitat que si les necessitats del servei ho
permeten de fer una reducció d’una altra fracció de jornada entre 1/8 i la
½ de la jornada. (modificació de l’art. 24 de la 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.)
No obstant, la disposició transitòria de la Llei 5/2012 preveu que les
reduccions de jornada amb dret a percebre el 100% de retribucions que
han estat atorgades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es
regeixen per la normativa vigent en el moment que es van autoritzar.
d) La Llei 5/2012 preveu a més a més en la seva disposició transitòria
6a una nova modalitat d’excedència voluntària amb reserva de lloc de
treball, durant els tres anys següents a la seva entrada en vigor amb la
impossibilitat d’ocupar llocs de treball en el sector públic.
En data 25 de març de 2011 es va validar i aprovar la pròrroga del IV
Conveni Col.lectiu de treball del Personal Laboral de BASE-Gestió
d’ingressos, per un període de dos anys més (2011 i 2012).
I en data 27 de maig de 2011 es va ratificar pel Ple de la Diputació de
Tarragona el I Pacte de condicions de personal funcionari de la
Diputació de Tarragona i el VI Conveni Col·lectiu del personal laboral de
la Diputació de Tarragona.
Els canvis normatius esmentats tenen una incidència directa en
determinats articles tant del Pacte com del Conveni.
L’art. 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut
bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP) estableix que es

garanteix el compliment dels pactes i acords, excepte quan
excepcionalment i per causes de greu interès públic derivada d’una
alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de
govern de les administracions públiques suspenguin o modifiquin el
compliment de pactes i acords ja signats, en la mesura estrictament
necessària per a salvaguardar l’interès públic.
La Disposició addicional 14a de la Llei 5/2012, determina que en
aplicació de l’art. 38.10 de l’EBEP, resten suspesos parcialment tots els
acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari en
els termes estrictament necessaris per a l’aplicació correcta de la llei.
En qualsevol cas, esdevenen inaplicables les clàusules contractuals o
les condicions regulades pels convenis col·lectius en l’àmbit del
personal laboral que contradiguin el que disposa la Llei 5/2012.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer.- Suspendre l’aplicació de les següents clàusules del I Pacte de
condicions de personal funcionari:
a) article 6.1 com sigui que l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2012
respecta la limitació de la taxa de reposició d’efectius del 0% al no
ofertar cap plaça reservada al torn lliure.
b) article 20.1 com sigui que la Llei 5/2012 ha donat una nova redacció
a l’art. 96.2 del Decret legislatiu 1/1997 i el nombre d’afers propis ha de
passar de 9 a 6. Aquest article és d’aplicació directa a l’administració
local com sigui que l’art. 300 del Decret legislatiu 2/2003 estableix que
als funcionaris de l’administració local s’aplicarà el mateix règim que als
funcionaris de l’Administració de la Generalitat en quant a permisos i
llicències.
c) article 21.1 com sigui que la Llei 5/2012 ha donat una nova redacció
a l’art. 24 de la Llei 8/2006 i ha suprimit la possibilitat de fer reducció de
jornada per cura de fills durant el primer any amb el 100% de les
retribucions.
d) article 36 com sigui que la Llei 5/2012 ha donat una nova redacció a
l’art. 38 del Decret legislatiu 1/1997 i aquest article és directament
aplicable a l’administració local quan estableix que l’adquisició i pèrdua
de la condició de funcionari de l’administració local serà idèntica a la
dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat.
Segon.- Suspendre l’aplicació de les següents clàusules del VI Conveni
Col·lectiu de personal laboral de la Diputació de Tarragona:
a) article 9.1 com sigui que l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2012
respecta la limitació de la taxa de reposició d’efectius del 0% al no
ofertar cap plaça reservada al torn lliure.

b) article 19.1 com sigui que la previsió de la reducció de jornada per
cura de fill fins al primer any amb el 100% del sou es va pactar en virtut
de la disposició addicional primera de la Llei 8/2006 i aquesta en
constitueix el seu principi orientador.
c) article 22.1 com sigui que la previsió dels dies per assumptes
particulars es va pactar en conveni col·lectiu per al personal laboral i la
modificació legal fa que els pactes i acords en un altre sentit vagin en
contra de la mateixa.
Tercer.- Aplicar automàticament pel personal funcionari l’excedència
voluntària amb reserva de lloc de treball amb les condicions establertes
a la disposició transitòria sisena de la Llei 5/2012 i la reducció de
jornada per cura de fills establerta en el nou redactat de l’art. 24 de la
Llei 8/2006.
Quart.- Suspendre l’aplicació de les següents clàusules del Conveni
Col·lectiu de treball del personal laboral de BASE-Gestió d’ingressos,
Organisme autònom:
a) article 21 com sigui que la previsió dels dies per assumptes
particulars es va pactar en conveni col·lectiu per al personal laboral i la
modificació legal fa que els pactes i acords en un altre sentit vagin en
contra de la mateixa.
b) article 22.2 com sigui que la previsió de la reducció de jornada per
cura de fill fins al primer any amb el 100% del sou es va pactar en virtut
de la disposició addicional primera de la Llei 8/2006 i aquesta en
constitueix el seu principi orientador.
c) article 24.3 com sigui que l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2012
respecta la limitació de la taxa de reposició d’efectius del 0% al no
ofertar cap plaça reservada al torn lliure.
d) article 39 com sigui que el RDL parla de congelació retributiva i
només s’admeten les adequacions retributives que, amb caràcter
singular i excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de
treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa
o pel grau de consecució dels objectius fixats.
e) article 45 com sigui que el RDL suspèn per a l’any 2012 les
aportacions al pla de pensions d’ocupació.

PUNT 4.2.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
1-2012-1164 DE DATA 09/05/2012, DECLARANT DEFINITIVAMENT
APROVADA LA MODIFICACIÓ NÚM. 1/2012 DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, CORRESPONENT
A L’EXERCICI 2012, COM SIGUI QUE NO S’HAN PRESENTAT

AL.LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE DATA 30 DE
MARÇ DE 2012
Es dóna compte del decret de la presidència 1-2012-1164 de data
09/05/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm.
1/2012 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona,
corresponent a l’exercici 2012, com sigui que no s’han presentat
al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de data 30 de març de 2012,
que és com segueix:
“El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de març de 2012
va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 1/2012 de la Plantilla de
personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici 2012.
En el mateix acord plenari s’estableix l’obligació d’exposar al públic la
modificació de la plantilla de personal per termini de 15 dies als efectes de
presentar, si escau, reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el
BOPT, en els termes de l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
L’anunci d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial de la modificació de
la plantilla de personal s'ha publicat en el BOP de Tarragona número 85 de
data 12 d'abril de 2012.
En data 30 d'abril de 2012 ha finalitzat el termini per presentar reclamacions i
al·legacions i no se n'han presentat, tal com es desprèn de l'informe del
registre general núm. 2012/035, de data 7 de maig de 2012.
En l’acord de ple de data 30 de març de 2012 s’estableix que si no es
presenten reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà
íntegrament la modificació de la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
se'n trametrà còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació
de la Generalitat.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Declarar definitivament aprovada la modificació núm. 1/2012 de la
Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici
2012.
Segon.- Publicar íntegrament la modificació de la plantilla de personal en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i trametre còpia a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.

Quart.- Traslladar l’esmentada resolució a la Junta de personal
funcionari, al Comitè Intercentres i a les seccions sindicals de CCOO i
d'UGT, fent constar que tal i com es desprèn de l’acord de ple de data
30 de març de 2012, contra l'acord definitiu d’aprovació de la plantilla
de personal 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 de l'endemà de la
seva publicació.”
El PLE en queda assabentat.

PUNT 4.3.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
1-2012-1165 DE DATA 09/05/2012, DECLARANT DEFINITIVAMENT
APROVADA LA MODIFICACIÓ NÚM. 1/2012 DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012, COM SIGUI QUE NO S’HAN
PRESENTAT AL·LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE
DATA 30 DE MARÇ DE 2012
Es dóna compte del decret de la presidència 1-2012-1165 de data
09/05/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm.
1/2012 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona,
corresponent a l’exercici 2012, com sigui que no s’han presentat
al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de data 30 de març de 2012,
que és com segueix:
“El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de març de 2012
va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 1/2012 de la Relació de
llocs de treball de personal de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms, corresponent a l'exercici 2012.
En el mateix acord plenari s’estableix l’obligació d’exposar al públic la
modificació de la relació de llocs de treball per termini de 15 dies als efectes
de presentar, si escau, reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en
el BOP, en els termes de l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
L’anunci d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial de la modificació de
la relació de llocs de treball s'ha publicat en el BOP de Tarragona número 85
de data 12 d'abril de 2012.
En data 30 d'abril de 2012 ha finalitzat el termini per presentar reclamacions i
al·legacions i no se n'han presentat, tal com es desprèn de l'informe del
registre general núm. 2012/036, de data 7 de maig de 2012.
En l’acord de ple de data 30 de març de 2012 s’estableix que si no es
presenten reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà
íntegrament la modificació de la relació de llocs de treball de personal en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i se'n trametrà còpia a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat.
Per tot això, RESOLC:

Primer.- Declarar definitivament aprovada la modificació núm. 1/2012 de la
Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona, corresponent a
l'exercici 2012.
Segon.- Publicar íntegrament la modificació de la relació de llocs de treball en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i trametre còpia a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.

Quart.- Traslladar l’esmentada resolució a la Junta de personal
funcionari, al Comitè Intercentres i a les seccions sindicals de CCOO i
d'UGT, fent constar que tal i com es desprèn de l’acord de ple de data
30 de març de 2012, contra l'acord definitiu d’aprovació de la
modificació de la relació de llocs de treball 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 de l'endemà de la seva publicació.”
El PLE en queda assabentat.

PUNT 4.4.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
1-2012-1166 DE DATA 09/05/2012, DECLARANT DEFINITIVAMENT
APROVADA LA MODIFICACIÓ NÚM. 2/2012 DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, CORRESPONENT
A L’EXERCICI 2012, COM SIGUI QUE NO S’HAN PRESENTAT
AL·LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE DATA 30 DE
MARÇ DE 2012
Es dóna compte del decret de la presidència 1-2012-1166 de data
09/05/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm.
2/2012 de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona,
corresponent a l’exercici 2012, com sigui que no s’han presentat
al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de data 30 de març de 2012,
que és com segueix:
“El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de març de 2012
va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 2/2012 de la Plantilla de
personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici 2012.
En el mateix acord plenari s’estableix l’obligació d’exposar al públic la
modificació de la plantilla de personal per termini de 15 dies als efectes de
presentar, si escau, reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el
BOPT, en els termes de l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
L’anunci d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial de la modificació de
la plantilla de personal s'ha publicat en el BOP de Tarragona número 85 de
data 12 d'abril de 2012.

En data 30 d'abril de 2012 ha finalitzat el termini per presentar reclamacions i
al·legacions i no se n'han presentat, tal com es desprèn de l'informe del
registre general núm. 2012/037, de data 7 de maig de 2012.
En l’acord de ple de data 30 de març de 2012 s’estableix que si no es
presenten reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà
íntegrament la modificació de la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
se'n trametrà còpia a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació
de la Generalitat.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Declarar definitivament aprovada la modificació núm. 2/2012 de la
Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici
2012.
Segon.- Publicar íntegrament la modificació de la plantilla de personal en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i trametre còpia a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.
Quart.- Traslladar l’esmentada resolució a la Junta de personal funcionari i a
les seccions sindicals de CCOO i d'UGT, fent constar que tal i com es desprèn
de l’acord de ple de data 30 de març de 2012, contra l'acord definitiu
d’aprovació de la plantilla de personal 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 de
l'endemà de la seva publicació.”

El PLE en queda assabentat.

PUNT 4.5.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
1-2012-1167 DE DATA 09/05/2012, DECLARANT DEFINITIVAMENT
APROVADA LA MODIFICACIÓ NÚM. 2/2012 DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012, COM SIGUI QUE NO S’HAN
PRESENTAT AL·LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE
DATA 30 DE MARÇ DE 2012
Es dóna compte del decret de la presidència 1-2012-1167 de data
09/05/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm.
2/2012 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona,
corresponent a l’exercici 2012, com sigui que no s’han presentat
al·legacions a l’acord d’aprovació inicial de data 30 de març de 2012,
que és com segueix:
“El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de març de 2012
va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 2/2012 de la Relació de

llocs de treball de personal de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms, corresponent a l'exercici 2012.
En el mateix acord plenari s’estableix l’obligació d’exposar al públic la
modificació de la relació de llocs de treball per termini de 15 dies als efectes
de presentar, si escau, reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en
el BOP, en els termes de l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
L’anunci d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial de la modificació de
la relació de llocs de treball s'ha publicat en el BOP de Tarragona número 85
de data 12 d'abril de 2012.
En data 30 d'abril de 2012 ha finalitzat el termini per presentar reclamacions i
al·legacions i no se n'han presentat, tal com es desprèn de l'informe del
registre general núm. 2012/038, de data 7 de maig de 2012.
En l’acord de ple de data 30 de març de 2012 s’estableix que si no es
presenten reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà
íntegrament la modificació de la relació de llocs de treball de personal en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i se'n trametrà còpia a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Declarar definitivament aprovada la modificació núm. 2/2012 de la
Relació de llocs de treball de personal de la Diputació de Tarragona,
corresponent a l'exercici 2012.
Segon.- Publicar íntegrament la modificació de la relació de llocs de treball de
personal en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, i trametre còpia a l'Administració de l'Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.
Quart.- Traslladar l’esmentada resolució a la Junta de personal funcionari i a
les seccions sindicals de CCOO i d'UGT, fent constar que tal i com es desprèn
de l’acord de ple de data 30 de març de 2012, contra l'acord definitiu
d’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball 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 de l'endemà de la seva publicació.”

El PLE en queda assabentat.

5.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 5.1.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A LA
COFRARIA DE SANT MAGÍ DE TARRAGONA PER OBRES DE

REHABILITACIÓ CASA DE L’ERMITA I APROVACIÓ DEL CONVENI
CORRESPONENT.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
La Confraria de sant Magí màrtir de Tarragona ha tramès una
petició de subvenció a aquesta Diputació, per a dur a terme les obres
de rehabilitació integral de la casa de l’Ermità de l’església de sant
Magí, amb un pressupost de despeses de 301.630,62, IVA inclòs.
2. Que la Diputació de Tarragona té la voluntat de participar en la
rehabilitació d’aquest immoble per tal que la Confraria de Sant Magí,
entitat d’antiga tradició a la ciutat de Tarragona pugui disposar d’aquest
espai per a donar compliment als seus objectius.
3. En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2012, s’ha previst una assignació nominativa per aquest
beneficiari i objecte, que es regula mitjançant la signatura d’un conveni.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció a la Confraria de sant Magí màrtir de
Tarragona, per import de 90.000,00 euros, per a les obres de
rehabilitació integral de la casa de l’Ermità. Aquest import serà abonat
en tres anualitats de 30.000,00 euros cadascuna, durant els anys 2012,
2013 i 2014.
Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon. L’import de 30.000,00 euros de la subvenció de l’any 2012 anirà
a càrrec de la partida 2010-336-78004 del pressupost vigent, tenint en
compte que les aportacions dels anys 2013 i 2014 resten condicionades

a la corresponent disponibilitat pressupostària.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Confraria de sant Magí màrtir de Tarragona per les obres de
rehabilitació de la casa de l’Ermità.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord
Cinquè. Notificar-ho al beneficiari,
Sisè. Comunicar-ho a Intervenció General
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos 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'un mes des de l'endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.
PUNT 5.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
ESPECÍFIQUES DE LA UNITAT DE CULTURA DE L’ÀREA DEL
SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ PEL 2012
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Diputació de Tarragona manté l’interès, en el marc del seu àmbit
competencial de l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, de contribuir de manera activa i de recolzar
financerament a demandes socials i econòmiques tant dels ens locals,
com de les entitats de les comarques de Tarragona i les Terres de
l’Ebre i també de les persones i les entitats públiques i privades,
establint a l’efecte les corresponents línies de subvencions en el
pressupost anual.
2. Per tal de regular els procediments administratius per a la concessió
de subvencions de les línies de foment pressupostades s’han elaborat
unes bases específiques reguladores en el marc de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, del Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions i de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació
de Tarragona vigents per a 2012,
3. En el pressupost vigent existeix crèdit a les partides pressupostàries
següents: 2010-334-48911, programa ajuts despeses entitats i 2010232-48907 per Programa d’ajuts i premis a AA.VV.

FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
Per tant, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment les següents bases específiques de la
unitat de Cultura de l’àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà pel 2012,
que són:
A ) Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats
culturals i cíviques sense ànim de lucre per a despeses d’ activitats
culturals del 2012. Annex 1
B) Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats
veïnals sense ànim de lucre per a despeses d’activitats del 2012 .
Annex 2
C) Bases específiques per a la concessió de cinc premis per a les
associacions i federacions de veïns que realitzin actuacions destinades
a la promoció social, l’acció comunitària o l’atenció a les persones
necessitades, l’any 2012. Annex 3
Segon.- Sotmetre l’acord, d’aprovació inicial de les bases específiques
de la unitat de Cultura de l’àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà 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 esdevindrà definitiu,
amb la consegüent publicació del text íntegre de les Bases en el BOP
de Tarragona i una referència en el DOGC.
Règim de recursos:
-Contra aquest acord d’aprovació inicial de les bases no es pot
interposar cap tipus de recurs per ser un acte de tràmit.
-Si es vol impugnar les bases definitivament aprovades, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos des de la seva publicació
integra.

6.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
CONEIXEMENT I QUALITAT
PUNT 6.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI - ACORD
MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, 2012-2015.
La Diputació de Tarragona ha definit un Pla estratègic per al mandat
2011 – 2015, que s’estructura en quatre àrees estratègiques, la tercera
de les quals “Coneixement i Model Socieconòmic”, pretén propiciar una
reorientació del nostre sistema productiu, basant-lo en la societat del
coneixement, amb la clara consciència que aquest ha de ser un dels
grans instruments de millora i de modernització del nostre territori i de la
societat del present i del futur. Aquesta àrea estratègica es subdivideix
en dues línies estratègiques: LE6 “Promoure un model econòmic basat
en el coneixement” i LE7: “Col·laborar en l’activitat econòmica local”.
En aquest àmbit, cal tenir en compte l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local que disposa que és
competència de la Diputació la cooperació per al foment del
desenvolupament econòmic i social i en la planificació estratègica en el
territori.
Així, en estreta relació amb l’acompliment de l’esmentada línea
estratègica LE6, es planteja continuar la col·laboració amb la Universitat
Rovira i Virgili, amb l’objectiu d’afavorir la feina de base, tant en la
docència com en la investigació, i de contribuir a impulsar una nova
economia territorial, fet que ajudarà a identificar el nostre territori com a
referent en els àmbits que s’impulsin.
A aquest efecte, i seguint amb el model concret de col·laboració
establert en el Conveni – acord marc de col·laboració entre la Diputació
de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili pel període 2008 – 2011,
que es va aprovar per acord plenari de 27 de juny de 2008, ambdues
parts han manifestat la seva voluntat de formalitzar un nou conveni –
acord marc amb l’objectiu de regular la col·laboració de la Diputació en
les activitats de la URV vinculades a les comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
En el pressupost per a l’exercici 2012 de la Diputació existeix una
consignació pressupostària a la partida adscrita a la Unitat de
Coneixement i Qualitat: 9000.920.45101- Conveni amb la Universitat
Rovira i Virgili.
La Secretaria General i la Intervenció han informat favorablement
l’esborrany de conveni – acord marc de col·laboració.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:

1. Aprovar el Conveni – Acord marc de col·laboració entre la Diputació
de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili pel període 2012-2015.
2. Reservar i assignar la quantitat de 468.000,00 EUR, a càrrec de la
partida 9000.920.45101 del pressupost de la Diputació per a l’exercici
2012, per al desenvolupament dels projectes o activitats subjectes a
aquest conveni - acord marc. Els acords concrets de concessió han de
ser objecte de resolució singular específica i expressa.
3. Els imports de les aportacions de 2013 a 2015 es concretaran
anualment, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada exercici
econòmic i no podran superar, en cap cas, l’import que s’hi troba
consignat.
4. Facultar el president de la Diputació per a designar els tres
representants de la Diputació de Tarragona que han de formar part de
la comissió tècnica de seguiment prevista en el conveni – acord marc.
5. Facultar el president de la Diputació per a la signatura del conveni –
acord marc i per dur a terme el que calgui per donar compliment a
l’acord.

7.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA
PUNT 7.1.- COMPROMÍS D’ACORDAR AMB EL MINISTERI
D’HISENDA
I
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
UN
PLA
D’AJUSTAMENT QUE GARANTEIXI EL COMPLIMENT DELS
OBJECTIUS D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIS I DE DEUTE
PÚBLIC ESTABLERTS EN LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE,
PER TAL DE TENIR ACCÉS A MESURES EXTRAORDINÀRIES DE
RECOLZAMENT A LA LIQUIDITAT, ESTABLERTES PER L’ESTAT.
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, publicada
en el BOE núm. 103 de 30 d'abril de 2012, estableix que les
corporacions locals que sol·licitin a l’Estat l’accés a mesures
extraordinàries de recolzament a la liquiditat o les hagin sol·licitat durant
el 2012, hauran d’acordar amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions
públiques un pla d'ajust que garanteixi el compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostaris i de deute públic.
L’accés a aquests mecanismes vindrà precedit de l’acceptació per la
Corporació Local de condicions particulars en matèria de seguiment i
remissió d’informació, així com l’adopció de mesures d’ajustament
extraordinàries, en el seu cas, per a assolir els objectius d’estabilitat
pressupostaria, límits de deute públic i obligacions de pagament a

proveïdors incloses en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.
En aquest sentit la disposició addicional desena del Projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012, preveu, com a
mecanisme extraordinari de recolzament a la liquiditat, que l'import que
a 1 de gener de 2012 estigui pendent de reintegrar per les Entitats
Locals a la Hisenda de l'Estat, derivat de les liquidacions definitives de
la participació en els tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009 es
fraccionarà pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en 120
mensualitats des d'aquella data, sempre que es compleixin pel cas
concret de la Diputació de Tarragona les següents condicions abans de
la publicació de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012:
− Que s’hagi presentat la liquidació del pressupost general de
l’exercici 2011.
− Que el Ple de la Diputació aprovi acordar amb el Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques un pla d'ajust que
garanteixi
el
compliment
dels
objectius
d'estabilitat
pressupostaria i de deute públic. I si hi ha incompliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostaria, dels límits d'endeutament o
els terminis establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
aquest pla d’ajust haurà de garantir la correcció d'aquells
incompliments.
− Que el Ple accepti la possible imposició pel Ministeri d'Hisenda i
Administracions públiques de condicions particulars en matèria
de seguiment i remissió d'informació.
− Que es remeti un certificat del Secretari de l’acord del Ple amb
l'anterior contingut i aprovatori del pla d’ajust.
− Que es remeti un informe de l'Interventor en el que es recullin les
mesures establertes en el Pla.
L’apartat 2 de la disposició addicional desena del Projecte de Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012, preveu que les entitats
que presentin la documentació anterior amb posterioritat a la publicació
de la LPGE i amb data límit el dia 30 de setembre de 2012, el Ministeri
d’Hisenda els aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, el fraccionament
en 108 mensualitats, de l’import pendent de reintegrar en aquesta data,
corresponents a les liquidacions de 2008 i 2009.
La voluntat d’aquesta corporació és poder accedir al fraccionament del
deute pendent de reintegrar, derivat de les liquidacions definitives de la
participació en els tributs de l'Estat dels anys 2008 i 2009, a partir de
gener de 2013 i reintegrar-los en 108 mensualitats.

Atesos aquests antecedents, i vist l’informe d’Intervenció, el PLE per
unanimitat ACORDA:
PRIMER. Aprovar el compromís d’acordar amb el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques un pla d’ajust que garanteixi el compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostaria i de deute públic.
SEGON. Aprovar el pla d’ajust de la Diputació de Tarragona on es
garanteix el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostaria, els
límits de l’endeutament i els terminis establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en operacions comercials, detallades a continuació:
A) La situació actual i les previsions en quan al compliment de l'objectiu
d'Estabilitat Pressupostaria, dels límits de l'endeutament i els
terminis establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials:
A) SITUACIÓ ACTUAL I PREVISIONS: (en termes consolidats conforme a la
normativa d'estabilidad pressupostaria)

A.1 INGRESSOS

Unitats en milers d'euros
Previsió
pressupost
2013

Pressupost 2012

INGRESSOS
Ingressos corrents
Ingressos de capital
Ingressos no financers
Ingressos financers
Ingressos totals

Inicial
117.889,16
500,00
118.389,16
0,00
118.389,16

Definitiu a
DRN
maig
previstos
126.988,56 141.951,12 117.653,12
500,00
500,00
500,00
127.488,56 142.451,12 118.153,12
98.164,60
15.031,50
225.653,16 157.482,62 118.153,12

A.2 DESPESES
Pressupost 2012
Inicial
DESPESES
Despeses corrents
Despeses de capital
Despeses no financeres
Despeses financeres
Despeses totals

A.3 MAGNITUDS FINANCERES I
PRESSUPOSTARIES

91.328,51
17.631,64
108.960,15
9.429,01
118.389,16

Definitiu a
maig
112.064,85
83.874,41
195.939,27
29.713,89
225.653,16

89.260,21
90.925,63
40.197,61
17.658,08
129.457,83 108.583,71
35.744,98
9.569,41
165.120,74 118.153,12

Pressupost 2012
Inicial

Estalvi brut
Estalvi net
Saldo d'operacions no financeres
Ajustaments SEC
Superavit (+) o Dèficit (-) no financer

ORN
previstes

Definitiu a
maig
26.560,65
14.923,70
5.847,18
5.354,29
9.429,01 -68.450,71
9.429,01

-68.450,71

Previsió
pressupost
2013

DRN
previstos
52.690,91
42.407,59
12.993,29
12.993,29

Previsió
pressupost
2013
26.727,49
17.158,08
9.569,41
9.569,41

Ajustat
Capacitat/Necessitat de finançament
(cap.8 a 9)
Periode mig de pag. als proveïdors

9.429,01

-68.450,71

20.713,47
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A.4 ENDEUTAMENT
Deute viu a 31 de desembre
A curt termini
A llarg termini
- Operacions d'endeutament a ll/t
- Avals
DRN corrents liquidació 2011
Rati Deute viu %
Rati d'Estalvi Net %
Quota total d'amortizació del principal:
- Operacions d'endeutament a ll/t
- Amortitzacions anticipades
- Avals

2011
103.330,81
9.264,76
94.066,05
94.066,06
0,00
129.026,70
80,08%

2012
2013
82.849,91 73.280,50
9.569,41 10.283,32
73.280,50 62.997,18
73.280,50 62.997,18
0,00
129.026,70 129.026,70
64,21%
56,79%
30,59%
14,58%
2012
2013
20.713,47
9.569,41
9.264,76
9.569,41
11.448,70

B) Les mesures que garanteixen el compliment de l'objectiu d'estabilitat
pressupostaria i dels terminis establerts en la Llei 3/2004, així com
les mesures que garanteixen la correcció de l'incompliment del
límit d'endeutament.

B.1) L’objectiu d’estabilitat pressupostaria en termes de capacitat o
necessitat de finançament, es compleix en l’elaboració, aprovació i
la previsió d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
per l’exercici 2012 al fixar-se un superàvit no pressupostari de
9.429,01 milers d’€ en el pressupost inicialment aprovat, si bé en
el pressupost definitiu referenciat al mes de maig de 2012 es dona
un dèficit pressupostari de –68.450,71 milers d’€ a l’haver-se
utilitzat el romanent de tresoreria per a la incorporació de
romanents de crèdit i el finançament de modificacions de crèdit, en
aquest cas i a l’empara del previst a l’article 21.1 segon paràgraf
del RD 1643/2007, de 2 de novembre pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 de 18 de
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les
entitats locals, els efectes del seu resultat s’avaluen a la liquidació,
la qual s’estima per a l’exercici 2012 un superàvit pressupostari
de 12.933,29milers d’euros
Aquest mateix resultat es presenta si el càlcul de la capacitat de
finançament es porta a terme per diferència entre els ingressos i les
despeses financeres: ( cap VIII + Cap. IX de despeses)- ( Cap VIII`+
Cap.IX d’Ingressos), presentant-se un resultat de capacitat de
finançament en els imports següents:

9.569,41

Pressupost 2012
(+)Capacitat/(-)
necessitat
finançament

Pressupost
inicial
9.429,01

Pressupost
def. Actual
-68.450,71

Previsió
liquidació
20.713,47

de

El compliment de l’esmentat objectiu també es compleix en la
previsió del pressupost per a 2013, amb un import de
9.569,41milers d’euros, ja que la corporació seguirà la mateixa
política pressupostaria i financera a mig termini que la prevista per
l’exercici actual.

B.2) Els terminis de pagament a proveïdors, previstos en la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, que són de 40
dies per l’exercici 2012 i 30 dies per a l’exercici 2013, es
compleixen per la Diputació de Tarragona tant en l’exercici actual,
com en les previsions efectuades per a l’exercici 2013, ja que la
corporació seguirà realitzant totes les modificacions organitzatives
i de millora en els circuits de tramitació de factures, per tal de
poder complir amb els terminis legalment establerts.
Durant el primer trimestre de 2012, el termini mig corporatiu de
pagament a proveïdors ha estat establert en:

Pressupost
Corporació
BASE
Patronat de Turisme

Termini mig
20 dies
17 dies
32 dies

B.3) Actualment la disposició addicional catorzena del Reial Decret-Llei
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostaria, tributaria i financera per a la correcció del dèficit
públic, estableix com a límits a l’endeutament a les corporacions
locals de disposició d’estalvi net positiu i que el volum total de
capital viu no excedeixi del 75% dels ingressos corrents liquidats o
meritats.
En quan a l’estalvi net, aquest límit es compleix en la Diputació de
Tarragona, en tant l’estalvi net de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2011 ascendeix a 5.847,18 milers d’euros i es preveu
que per a la liquidació del 2012 aquesta magnitud ascendeixi a
42.407,59 milers d’euros.

Per altra banda, el rati de volum de capital financer viu a 31 de
desembre de 2012 es situarà en un 64,21%, per tant, compleix el
límit d’endeutament, al no superar la xifra del 75%.
Cal tenir present que la Corporació procedirà al llarg de l’exercici
2012 a més amortitzacions anticipades, per import de 11.448,70
milers d’euros, acció que haurà permès una reducció addicional
de l’endeutament net corporatiu del 8,62%. Aquesta situació
millora també a 31 de desembre de 2013, situant-se en un
56,79%, ja que l’amortització del principal prevista en els
contractes vigents amb les entitats financeres comportarà que el
capital viu a 31 de desembre de 2013 sigui de 73.280,50 milers
d’euros.

TERCER. Acceptar la possible imposició pel Ministeri d'Hisenda i
Administracions públiques de condicions particulars en matèria de
seguiment i remissió d'informació
QUART. Acceptar l'adopció de mesures d'ajustament extraordinàries
que permetin la correcció de possibles incompliments.
CINQUÈ. Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques un
certificat del Secretari de l'acord del Ple amb l'anterior contingut i
aprovatori del pla d'ajust, així com l'informe de l'Interventor en el que es
recullen les mesures establertes en el Pla per tal de poder accedir al
fraccionament del deute pendent de reintegrar, derivat de les
liquidacions definitives de la participació en els tributs de l'Estat dels
anys 2008 i 2009 en 108 mensualitats, a partir de gener de 2013.

PUNT 7.2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’AMORTITZACIÓ
PARCIAL DEL PRÉSTECS, AMB L’IMPORT DE L’ESTALVI PRODUÏT
EN LES PARTIDES DEL CAPÍTOL I DEL PRESSUPOST DE 2010 I
2011, EN APLICACIÓ DEL RDL 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL
S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ
DEL DÈFICIT PÚBLIC.
Es dóna compte dels Decrets d’amortització parcial del préstec en
aplicació del RDL 8/2010, de 20 de maig que es com segueix:
1- Antecedents
•
El Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, preveu la
reducció de les retribucions del personal al servei de les
administracions públiques amb efectes 1 de juny de 2010 i respecte a
les vigents a 31 de maig del mateix any.

•
El mateix RDLL 8/2010, en l’article 14 declara recursos afectats
els derivats de l’aplicació de les mesures de reducció de costos de
personal dels exercicis 2010 i 2011, que s’hauran de destinar, en l’ordre
de preferència en que es troben relacionats, a les següents finalitats:
a)- A sanejar el romanent de tresoreria derivat de la darrera
liquidació, quan aquest sigui negatiu.
b)- A disminuir el nivell d’endeutament a llarg termini.
c)- Al finançament d’inversions.
d)- Quan no resultin aplicables els apartats a) o b), els
recursos no aplicats en el propi exercici al finançament
d’inversions, es destinaran en successius exercicis a les
finalitats establertes en els apartats a), b) i c), amb el
mateix orde de prelació, fins a la seva aplicació total
•
L’acord plenari de 18 de juny de 2010, va aprovar la reducció de
les retribucions del personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms, conseqüència de l’aplicació del Reial Decret Llei
8/2010, amb efectes 1 de juny de i respecte a les vigents a 31 de maig
del mateix any.
•
L’aplicació de les reduccions proposades de forma consolidada
per a tots els ens, corresponent a l’exercici 2010, dona el resultat
següent:
Dotació crèdits Nova dotació
inicials
anual
43.917.554,85

•

42.657.477,50

Diferència
global (estalvi)

Percentatge de
disminució global

-1.260.077,35

-2,87%

El ple corporatiu 26 de novembre de 2010, va acordar el
següent:
“Primer.- Declarar recurs afectat l’estalvi procedent de la reducció de
les despeses de personal de l’exercici 2010, derivades de l’aplicació
del RDLL 8/2010 i aprovar la retenció de crèdit per indisponibilitat dels
imports corresponents a les partides del capítol I del pressupost de la
corporació i dels organismes autònoms que es relacionen a
continuació i fer-ne el seguiment comptable per garantir la seva
aplicació a les finalitats establertes pel RDLL 8/2010.
Pressupost
Corporació
Conservatori de Música
Escola d’Art i Disseny
Patronat de Turisme
OASI
OADL
BASE
TOTAL

Relació comptable
Rel. 01046
Rel. 00106
Rel. 00093
Rel. 00153
Rel. 00059
Rel. 00119
Rel. 00161

Import €
850.753,51
137.703,13
82.144,16
16.345,98
11.211,00
23.837,17
138.082,40
1.260.077,35

Segon.- Declarar recurs afectat l’aportació de 2010 de la Corporació
als Organismes Autònoms, per import de l’estalvi produït en el
pressupost de cadascun d’ells, per la reducció de les despeses de
personal derivades de l’aplicació del RDLL 8/2010 i aprovar la retenció
de crèdit per indisponibilitat d’aquest mateix import i fer-ne el
seguiment comptable per garantir la seva aplicació a les finalitats
establertes pel RDLL 8/2010.”

•
Per l’exercici 2011, la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de
pressupostos generals de l’estat, disposa que les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar cap
increment respecte les vigents a 31 de desembre de 2010.
•
En l’expedient d’aprovació del pressupost 2011, hi ha l’informe
d’Intervenció on s’adjunta com annex núm.1, un estudi del capítol I, dels
increments per organismes, per conceptes retributius i per increment
d’efectius, així com una verificació del compliment del que estableix el
projecte de la llei de pressupostos de l’Estat pel 2011 i l’aplicació del
Reial Decret Llei 8/2010.
•
Els estalvis generats al capítol I de 2011, es van quantificar en
un informe de Recursos Humans, que aquesta Intervenció va revisar
fent una verificació sobre una mostra aleatòria de la plantilla amb
resultat satisfactori. Ascendeixen a un total de 1.658.821,07€ i es van
pressupostar al Capítol IX, en una aplicació pressupostària específica:
6020-011-9131- “Amortització amb estalvi retributiu RDL 8/2010”.
•
Amb la modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de la
corporació de 2011, aprovada per acord plenari de data 29 d’abril, es va
suplementar el crèdit de la partida 6020-011-9131, per import de
1.121.994,95€, corresponent a l’estalvi derivat de l’any 2010 de la
corporació i els OOAA llevat BASE, resultant un crèdit definitiu de
2.780.816,02 €.
•
Amb motiu de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
2011, aquest import de 2.780.816,02€, es va incorporar com a
romanent de crèdit a la mateixa partida del pressupost de 2012.
•
Pel que fa a BASE, atès que aquest organisme autònom té
concertats el seus propis crèdits, l’estalvi del capítol I del seu
pressupost s’ha destinat a l’amortització avançada dels mateixos,
segons el acords següents:
1. El Decret de presidència de data 15 de juliol de 2011, va
ordenar l’amortització parcial, del préstec núm. 1312/292
concertat amb el Banc de Santander per import de
138.082,40€, equivalent a l’estalvi produït en el capítol I
durant l’exercici 2010.
2. El Decret de presidència de data 16 de maig de 2012, ha
ordenat l’amortització parcial del préstec núm. 2312/292

concertat amb el Banc de Santander per import de
232.557,12€, equivalent a l’estalvi produït en el capítol I
durant l’exercici 2011.
2- Fonaments de dret
•
•

•
•
•

Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
Acord plenari de 18 de juny de 2010 de la Diputació de
Tarragona que aprova la reducció de les retribucions del
personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms, conseqüència de l’aplicació del Reial Decret Llei
8/2010 esmentat.
Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2011.
RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals
Acord plenari de data 29 d’abril de 2011 que aprova la
modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de la Corporació.

3- Determinació del préstec a reduir.Per determinar quin dels préstecs concertats per la Diputació, és el
de major cost i per tant el que resulta més favorable amortitzar
anticipadament, s’ha tingut en compte el següent:
• Els OOAA, a excepció de BASE, no tenen endeutament
propi, per tant l’estalvi que han generat al capítol I s’ha sumat
al de la corporació per destinar-lo a l’amortització de préstecs.
BASE, com ja s’ha dit anteriorment, destina l’estalvi del
capítol I a amortitzar els seus propis préstecs.
• S’han descartat els préstecs que tenen derivats ja que,
encara que l’interès sigui més alt, l’amortització avançada
resulta més cara per la Diputació.
• De la resta de préstecs, amb interès variable, el que té el
diferencial més alt, i per tant el que resulta més gravós de
mantenir viu, és el de BBVA amb el núm. de pòlissa
9546298113. Aquest préstec és va formalitzar en data 8 de
juny de 2010 per un import de 2.791.620,00€, amb un interès
de l’euribor + 1.24% i encara està pendent de disposar en la
seva totalitat.
• Atès que l’actual amortització anticipada implica que aquest
préstec quedi amb un capital viu de 10.803,98€ i no resultant
operatiu i fins i tot contrari als principis d’eficàcia i eficiència,
tenir un préstec viu durant 15 anys per aquest import tant
reduït, es recomana amortitzar també, l’import restant de
10.803,98€.
4- Òrgan competentLa normativa aplicable a les operacions de crèdit es troba

en els

articles 48 a 55 del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb l’article 52.2 del RDL 2/2004, i la BASE 23 d’execució del
pressupost de la Diputació, la concertació d’operacions de crèdit a llarg
termini, és competència del President, si l’import acumulat dins de cada
exercici econòmic no supera el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost. Quan supera el límit del 10%, l’aprovació de l’operació de
crèdit és competència del ple Corporatiu.
Si apliquem els mateixos límits que els establerts per la concertació del
préstec, a l’amortització anticipada del mateix, atès que en el
pressupost vigent, els recursos ordinaris de la Corporació són de
102.773.000,00€, l’import de l’amortització anticipada que es proposa
no supera el límit del 10% i per tant la seva aprovació és competència
del President.
Per tot l’anterior i un cop revisades les condicions dels crèdits que té
concertats la Diputació, :
Primer.- Donar compliment al que preveu l’article 14 del RDL 8/2010,
de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic, i destinar a la reducció de l’endeutament net
els estalvis procedents de la reducció salarial derivada de l’article 1
apartat Dos del RDL 8/2010, que modifica l’article 22 de la llei 26/2009
de 23 de desembre, de PGE pel 2010.
Segon.- Quantificar l’esmentada reducció retributiva en els imports
següents:

Pressupost
Corporació +OOAA:

Exercici 2010

Exercici 2011

Total

(Conservatori,E.Art,OASI,OADL,
Turisme)

1.121.994,95€

1.658.821,07€ 2.780.816,02€

BASE
Total

138.082,40€
1.260.077,35€

370.639,52€
232.557,12€
1.891.378,19€ 3.151.455,54€

Tercer.- Aprovar la reducció de l’endeutament net de la Diputació de
Tarragona per un import de 2.780.816,02 euros procedents dels estalvis
retributius originats per l’aplicació del RDL 8/2010 als exercicis 2010 i
2011, tant de la pròpia Diputació com dels organismes autònoms,
excepte BASE, procedint a l’amortització anticipada del préstec
concertat en data 8 de juny de 2010, amb l’entitat BBVA núm.
9546298113, per l’import exacte dels estalvis retributius, 2.780.816,02
euros, amb càrrec al a l’aplicació pressupostària : 6020-011-9131, que
figura en el pressupost de despeses de l’exercici 2012.
Quart.- Aprovar l’amortització anticipada del capital viu d’aquest préstec
per import de 10.803,98€, amb caràcter voluntari i discrecional de la
Corporació.

Cinquè .- Donar compte al Ple de la present resolució, així com dels
Decrets de BASE següents:
-

-

Decret de presidència de data 15 de juliol de 2011, que
ordena l’amortització parcial, del préstec núm. 1312/292
concertat amb el Banc de Santander per import de
138.082,40€, equivalent a l’estalvi produït en el capítol I
durant l’exercici 2010.
Decret de presidència de data 16 de maig de 2012, que
ordena l’amortització parcial del préstec núm. 2312/292
concertat amb el Banc de Santander per import de
232.557,12€, equivalent a l’estalvi produït en el capítol I
durant l’exercici 2011.

El PLE en queda assabentat.

8.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
PLANIFICACIÓ
PUNT 8.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 20112015
Es presenta per a la seva aprovació el següent Pla Estratègic:

PLA ESTRATÈGIC 2011-2015
Amb la finalitat d’implementar el Programa de Govern de la Diputació
de Tarragona per al període 2011-2015, es presenta un instrument de
gestió que ha de permetre concretar les directrius fixades per la
Corporació, en Àrees Estratègiques i Línies Estratègiques, per tal que
així puguin ser desenvolupades per l’estructura tècnica de la
Corporació. Alhora, aquest instrument, ha de permetre fer-ne el
seguiment adequat per poder assegurar que la implantació de
l’estratègia sigui la desitjada.

1 – Estratègia
L’Estratègia Corporativa concreta tant el conjunt d’objectius fixats
durant el mandat, com les accions que s’han de dur a terme per assolirlos.
Dins la jerarquia dels principis, es definiran uns objectius generals, que
així mateix es desplegaran en elements inferiors, fins que permetin
concretar les accions a desenvolupar, en el seu format elemental.
Aquestes actuacions són el nivell de detall mínim de l’estratègia, que a
més han de ser quantificables i avaluables.

L’Estratègia Corporativa d’aquest mandat, es desplega en els següents
elements:
1. Principis Estratègics: Missió, Visió i Valors
2. Àrees Estratègiques i Línies Estratègiques
Per definir les fites de l’estratègia, es pren com a referència principal el
discurs d’investidura exposat pel President de la Diputació, que ha rebut
el vot favorable de la Corporació
1.1.

Principis Estratègics

Entenem els Principis Estratègics com a declaracions bàsiques que
permetran visualitzar el marc general de l’Estratègia de la Diputació de
Tarragona, en el seu format més essencial.
La missió, determinarà la finalitat de la corporació; la visió, el futur
desitjable; i els valors, les actituds de les persones que permeten assolir
els mandats estratègics de manera eficient.
Els Principis Estratègics es configuren de la següent manera:
a) Missió:
La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna
suport als Municipis i a les Comarques i que:





ofereix serveis d’assistència als ajuntaments per
facilitar la gestió de les seves competències en
col·laboració amb els Consells Comarcals i amb la
Generalitat de Catalunya
participa en el desenvolupament equilibrat i sostenible
del territori, igualant-lo en oportunitats
contribueix a la millora de la qualitat de vida i benestar
dels ciutadans

en cooperació amb totes les administracions i amb altres
agents socials.
b) Visió:
La Diputació de Tarragona vol ser un agent efectiu de
transformació de la realitat i de generació de noves
oportunitats posant l’accent en:




la innovació cap una administració local excel·lent
la reorientació del nostre model socioeconòmic
la millora de les condicions de vida de les persones

del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre

c) Valors:





1.2.

Integritat
Relacions interpersonals
Treball en equip
Millora contínua
Assolir resultats

Línies Estratègiques

Per tal de definir l’Estratègia Corporativa, utilitzarem les Àrees
Estratègiques com a instrument que permet integrar aquelles fites que,
per les seves similituds temàtiques, es poden agrupar.
Les prioritats de l’Estratègia Corporativa es desenvoluparan en quatre
Àrees Estratègiques que es defineixen com:
a) Municipis i territori sostenibles
b) Persones, formació i cultura
c) Coneixement i model socioeconòmic
d) Gestió interna excel·lent

Cada Àrea Estratègica, es desplegarà en Línies Estratègiques que
permetran disposar d’un major detall per a la seva implantació.

a) Municipis i territori sostenibles
“Des de l’ajuntament com prestador de serveis, cap a l’ajuntament com
generador d’activitat”
Per un municipalisme d’avui, cal potenciar les actuacions
d’assistència als ajuntaments complementant-les amb iniciatives
que permetin situar-los com agents impulsors del territori.
LE1: Prestar serveis i donar suport als ajuntaments
La Missió de la Diputació està concentrada en aquella línia “...És
un ens supralocal que dona suport als municipis i a les
comarques...”. Aquest suport fonamental als ajuntaments petits,
el manifestarem en actuacions com:
- Pla d’Acció Municipal (PAM) que concreta
les inversions en infraestructures i ajuts en
les despeses corrents i en el manteniment
d’instal·lacions municipals.

-

Administració electrònica, com eina de
comunicació i millora en l’eficiència en la
prestació de serveis.
Suport en l’administració de l’Ajuntament i en
la recaptació de tributs.

LE2: Millorar les infraestructures
Desplegarem, una vegada consensuat amb els col·lectius
afectats del territori, el Pla Zonal de Carreteres –dissenyat
l’anterior mandat- i que esdevindrà un veritable referent en la
configuració de la xarxa viària gestionada per la Diputació.
També ens plantejarem una millor eficiència en l’ús de les
diferents dependències de la Diputació, propiciant dins del
possible, la concentració de serveis en dependències comuns.
LE3: Actuar en la preservació de la salut i la natura
Desenvoluparem projectes de suport als municipis, que es
concretaran en accions preventives i de cura de la salut, en
col·laboració amb el Departament competent de la Generalitat de
Catalunya.
També posarem l’accent en programes de preservació de la
natura i millora dels espais públics municipals.

b)Persones, formació i cultura
“Des d’una societat activa, cap a una societat creativa”
Cal contribuir al benestar del conjunt de la ciutadania garantint
l’evolució harmònica dels diferents col·lectius socials.

LE4: Impulsar la formació integral i solidària
La integració social dels col·lectius amb dificultats expressat en
els Centres d’Ensenyament Especial, així com l’impuls a les
potencialitats artístiques i musicals, seguiran sent una línia
bàsica d’acció de la Diputació.

LE5: Defensar activament la cultura
Seguirem donant suport a l’activitat cultural dels diferents
col·lectius i institucions del nostre territori en tots els seus àmbits
d’actuació, amb la finalitat de mantenir el patrimoni comú i

potenciar el dinamisme i la creativitat cultural de les nostres
comarques.

c) Coneixement i model socioeconòmic
“Des de l’estructura econòmica actual, cap a un sistema
productiu basat en la societat del coneixement”
Cal una profunda reorientació del nostre sistema productiu
basant-lo en la societat del coneixement, amb la clara
consciència que aquest ha de ser un dels grans instruments de
millora i de modernització del nostre territori i de la societat del
present i del futur.
LE6: Promoure un model econòmic basat en el coneixement
Contribuirem a impulsar una economia territorial d’alt valor afegit,
basada en el coneixement i que faciliti la vinculació del nostre
teixit empresarial amb les Administracions i la Universitat,
particularment la Universitat Rovira i Virgili.
Afavorirem el treball de base, tant en la docència com en la
investigació, col·laborant en projecte que tinguin com a objectiu
augmentar i fer més accessible el coneixement a totes les
persones.

LE7: Col·laborar amb l’activitat econòmica local
Impulsarem, des del nostre àmbit d’actuació, iniciatives
destinades a estimular l’activitat econòmica, particularment les
que posin en valor els elements diferencials dels nostres
productes, tant en el sector primari com en la indústria i els
serveis.
Prestarem especial atenció al sector turístic com a motor bàsic
del desenvolupament econòmic del nostre territori.

d)

Gestió interna excel·lent
“Des de l’eficàcia cap a l’excel·lència en la gestió interna”
Cal passar de fer les coses ben fetes cap a fer les coses que cal
fer i amb eficiència.

LE8: Implantar l’excel·lència operativa

Continuarem treballant en la millora de la gestió interna, aplicant
els criteris d’excel·lència basats en el Model EFQM
d’Excel·lència.
Implantarem un sistema de Business Intelligence que faciliti la
gestió de tota la informació i dades corporatives amb la finalitat
de millorar i optimitzar la gestió dels recursos disponibles.

LE9: Disposar d’una estructura organitzativa eficient
Definirem una estructura organitzativa eficient i sostenible, que
ens permeti donar els màxims serveis a la societat amb el
nombre mínim d’efectius.
Es formularan criteris retributius que estimulin el compromís, la
participació i el reconeixement de l’esforç realitzat per cadascun
dels membres de l’organització, independentment del seu àmbit
d’actuació.
LE10: Liderar l’aplicació de les tecnologies de la informació i
el coneixement
Implementarem el desenvolupament i aplicació de tecnologies
que facilitin la prestació de serveis als ajuntaments i ciutadans,
així com l’establiment de les xarxes de comunicació que facin
possible el seu desplegament.
Implementant així mateix l’administració electrònica com a eina
ordinària de treball. S’impulsarà la implantació de programari
lliure en les aplicacions informàtiques d’ús comú de la nostra
organització.

2 – Implantació de l’estratègia
Amb la finalitat d’assolir l’estratègia definida en l’apartat anterior, les
diferents Línies Estratègiques s’explicitaran dins les diferents unitats
organitzatives de l’estructura de la Corporació.
Se’n farà el desplegament mitjançant Objectius Anuals que, per les
seves característiques, permetin el nivell de quantificació necessari per
poder fer-ne el seguiment.
D’aquesta manera, assegurarem que l’activitat gestora estarà alineada
amb l’Estratègia Corporativa i, per tant, en garantirem l’execució.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:

1r.- Aprovar el Pla Estratègic 2011-2015 format pels Principis
Estratègics, 4 Àrees Estratègiques i 10 Línies Estratègiques, així com el
seu desplegament dins les unitats operatives de la Corporació, per tal
que es prenguin com a elements de referència en totes les seves
actuacions.

9.- ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS
PUNT 9.1.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ACORD DEL CONSELL
RECTOR DE BASE DE LA
MODIFICACIÓ DEL CONVENI
REGULADOR DE LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE GESTIÓ
CADASTRAL.
Per acord del ple del 24 de febrer de 2012 es va aprovar el model de
conveni regulador de la col·laboració en matèria d’actualització de
dades cadastrals. Aquest model es va publicar integrament al BOPT
número 67 del 20 de març de 2012.
D’acord amb l’informe del secretari, p.d de BASE-Gestió d’Ingressos, de
data 7 de juny de 2012, s’han d’introduir diverses modificacions en
aquest redactat per tal de millorar l’eficàcia de la seva tramitació i
d’acord amb les competències atribuïdes a l’Organisme Autònom.
El Consell Rector de BASE en data 20 de juny de 2012 ha acordat per
unanimitat :
Primer: Aprovar les modificacions del model de conveni regulador de la
col·laboració en matèria d’actualització de dades cadastrals i que consten com
annex 1 a l’expedient del present acord.

El PLE en queda assabentat

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió quan són dos
quarts de dotze del matí, jo la Secretària dono fe.

