Secretaria general

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 27 DE JULIOL DE 2012
Tarragona, 27 de juliol 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. Josep M. Cruset Domènech, 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.
Sra. M. José Beltran Piñol, 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 l’Il.ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros
Casanova.
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.

Abans de començar a tractar els assumptes de l’Ordre del dia el
President anuncia que es tractarà, si ho estimen convenient els Diputats
en el moment de la votació, l’aprovació definitiva dels Comptes General,
donat que ja va ésser dictaminat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes el 20 de juny , s’ha sotmès a informació pública,
s’han complert tots els terminis i em consta la conformitat de tots els
Portaveus, per aquest motiu en aquest plenari s’incorporarà el punt en
tràmit d’urgència.
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 29 DE JUNY DE 2012.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior celebrada amb
caràcter ordinari el dia 29 de juny de 2012.

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 2.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1.539 AL 1.833 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. 1.539 al núm. 1.833 de 2012,
amb un total de 295 distribuïts de la següent manera:
9 a la Unitat de Serveis Tècnics Territorials
13 a la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal
8 a la Unitat de Serveis Econòmics Municipals
144 a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
13 al Servei d’Informàtica Municipal i Cartografia
2 a la Unitat d’Arquitectura Municipal
17 a la Unitat d’Administració i Gestió d’Informació General
15 a la Unitat de Cultura
6 a Governació – Patrimoni – Arxiu
9 a Secretaria
9 a Intervenció
11 a la Unitat de Contractació i Aprovisionaments
2 a Relacions Institucionals i Protocol
3 al Gabinet de Presidència i Planificació
3 a la Unitat de Serveis Jurídics
8 a la Unitat d’Enginyeria Municipal
5 a la Unitat de Gestió de Centres d’Ensenyament
12 a Tresoreria
1 a la Unitat de Cooperació al Funcionament dels Ens Locals
5 al Museu d’Art Modern de Tarragona

3.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI
PUNT 3.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES
REGULADORES DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL, QUADRIENNI 20132016.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. Davant la situació econòmica en què es troben els municipis i entitats
municipals descentralitzades, la Diputació de Tarragona pretén, amb la
formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació
i els seu recursos realitzin actuacions als programes d’inversió i de
despeses corrents.
2. La dotació del PAM per al període 2013-2016 és de 50.000.000 €.
3. La formulació i la convocatòria es fa conjuntament amb el PUOSC
2013-2016 al qual s’incorporen les bases del PAM com a programa
específic.
FONAMENTS DE DRET
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i el Reglament de
desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, juntament amb les Bases Generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i la normativa específica del PAM i del PUOSC
del període 2012-2016.
2. El procediment per a l’aprovació és el regulat en els articles 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 178 i
179 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 58 a 66 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores del Pla d’Acció
Municipal per al període 2013-2016, que consta a l’annex 1.
Segon. Sotmetre l’acord i les bases reguladores a informació pública
mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel
termini mínim de trenta dies hàbils per a la formulació de reclamacions i
al·legacions.
En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no
qualificat.

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
PUNT 4.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
NÚM. 4-2012 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012
1. EXPOSICIÓ DE FETS
En data 25 de novembre de 2011 el Ple de la Diputació de Tarragona
va aprovar inicialment la plantilla de personal funcionari, laboral i
eventual per a l’any 2012. Com sigui que contra l’acord d’aprovació
inicial no es van presentar al·legacions, per Decret del diputat delegat
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació núm. 1-20112949, de 21 de desembre de 2011, es va declarar definitivament
aprovada.
Per diverses raons d’organització administrativa cal modificar la plantilla
de personal corresponent a l’any 2012 per introduir-hi els canvis
següents:
a) Amortitzacions:
- Amortitzar la plaça de personal funcionari número 5 d’administratiu
d’administració general, grup C, subgrup C1, per jubilació del seu titular.
- Amortitzar la plaça de personal laboral número L501022 d’auxiliar
d’equipaments, grup APL, per resultar innecessària.
- Amortitzar la plaça de personal laboral número L402005 d’oficial
primera, grup C2L, per resultar innecessària.
b) Creacions:
- Crear una plaça de personal funcionari de l’escala d’administració
especial, subescala técnica, classe tècnic mitjà, grup A, subgrup A2,
reservada al torn promoció interna. Dotar-la pressupostàriament al 25%
de les retribucions bàsiques.
- Crear una plaça de personal funcionari de l’escala d’administració
general, subescala subalterna, classe ordenança, grup AP, reservada al
torn lliure. Dotar-la pressupostàriament al 100% de les retribucions
bàsiques.
- Crear una plaça de personal laboral de tècnic auxiliar, grup C1L,
reservada al torn promoció interna. Dotar-la pressupostàriament al 25%
de les retribucions bàsiques.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb l’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats
locals (en endavant, RPEL), la plantilla de personal ha d’estar integrada
per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i
categories de les places en què s’integren els funcionaris, el personal
laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el
nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es troben
vacants i el grup a què pertanyen, d’acord amb la titulació exigida per al
seu ingrés.
2.2. L’art. 27 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
RPEL, estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a
l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per
respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent,
com també si respon a criteris d’organització administrativa interna.
2.3. Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui
compensar amb la despesa de la modificació per reducció, o per la
disponibilitat de consignacions destinades a llocs vacants que no es
pretenguin proveir en l’exercici, la modificació de la plantilla requerirà
que s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits del pressupost.
2.4. L’amortització de places existents i la creació de noves places
respon a criteris d’organització administrativa interna.
2.5. L’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació ha
elaborat el corresponent informe justificatiu dels canvis, que consta a
l’expedient, i se n’ha lliurat una còpia a la Junta de personal funcionari,
al Comitè Intercentres i a les seccions sindicals de CCOO i d’UGT.
2.6. En data 12 de juliol de 2012 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització prèvia de la modificació
que es proposa, número 2401, que consta també en l’expedient.
2.7. La competència per aprovar la modificació de la plantilla de
personal és del Ple de la corporació, d’acord amb l’article 33 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
1r. Aprovar inicialment la modificació núm. 4/2012 de la Plantilla de
personal de l’exercici 2012 en el sentit següent:
a) Amortitzacions:
- Amortitzar la plaça de personal funcionari número 5 d’administratiu
d’administració general, grup C, subgrup C1, per jubilació del seu titular.

- Amortitzar la plaça de personal laboral número L501022 d’auxiliar
d’equipaments, grup APL, per resultar innecessària.
- Amortitzar la plaça de personal laboral número L402005 d’oficial
primera, grup C2L, per resultar innecessària.
b) Creacions:
- Crear una plaça de personal funcionari de l’escala d’administració
especial, subescala técnica, classe tècnic mitjà, grup A, subgrup A2,
reservada al torn promoció interna. Dotar-la pressupostàriament al 25%
de les retribucions bàsiques.
- Crear una plaça de personal funcionari de l’escala d’administració
general, subescala subalterna, classe ordenança, grup AP, reservada al
torn lliure. Dotar-la pressupostàriament al 100% de les retribucions
bàsiques.
- Crear una plaça de personal laboral de tècnic auxiliar, grup C1L,
reservada al torn promoció interna. Dotar-la pressupostàriament al 25%
de les retribucions bàsiques.
2n. Exposar al públic aquesta 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 Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona en els termes que estableix l’art. 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.
Una vegada esdevingui definitiu, publicar les modificacions 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’n còpia a
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat.
3r. Traslladar l’esmentat acord a la Junta de Personal, al Comitè
Intercentres i a les seccions sindicals de CCOO i d’UGT.

Règim de recursos:
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la modificació 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 del dia següent al de la
publicació.

PUNT 4.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
NÚM. 5-2012 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012
1. EXPOSICIÓ DE FETS
En data 25 de novembre de 2011, el Ple de la Diputació de Tarragona
va aprovar inicialment la Relació de llocs de treball de personal per a
l’any 2012, la qual ha esdevingut definitivament aprovada per acord
plenari de data 27 de gener de 2012.
Per diverses raons d’organització administrativa cal modificar la relació
de llocs de treball per introduir-hi els canvis següents:
a) Amortitzacions:
-

Amortitzar el lloc número 138 de tècnic auxiliar especialista, grup
C, subgrup C1 adscrit a Arquitectura municipal-Projectes de
l’Àrea del SAM, amb complement de destí 20 i 47 punts a efectes
de complement específic, per jubilació del seu titular.

-

Amortitzar el lloc número L501022 d’auxiliar d’equipaments, grup
APL adscrit al Palau Climent dins l’Àrea de Serveis Interns, amb
complement personal 14 i 28 punts a efectes de complement del
lloc de treball, per resultar innecessari.

-

Amortitzar el lloc número 51 d’administratiu de gestió, grup C,
subgrup C1 adscrit a Administració de RH-Retribucions i nòmina
dins l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació,
amb complement de destí 22 i 55 punts a efectes de complement
específic, per jubilació del seu titular.

-

Amortitzar el lloc número L402005, d’oficial primera, grup C2L
adscrit a Parc de maquinària dins l’Àrea del SAT, amb
complement personal 16 i 29 punts a efectes de complement del
lloc de treball, per resultar innecessària.

b) Canvis d’adscripció:
-

Adscriure definitivament el lloc número 682 de tècnic B, amb
complement de destí 22 i 50 punts a efectes de complement
específic, i la persona que l’ocupa a Actuacions integrals al
territori i cooperació de l’Àrea del SAM. L’esmentat lloc està
vinculat a una plaça de funcionari d’administració especial,
subescala técnica, classe tècnic mitjà, grup A, subgrup A2.

-

Adscriure definitivament el lloc número 325 de cap d’unitat, amb
complement de destí 22 i 67 punts a efectes de complement

específic, i la persona que l’ocupa a Contractació,
aprovisionaments i expropiacions de l’Àrea de Serveis Interns.
L’esmentat lloc està vinculat a una plaça de funcionari
d’administració general, subescala administrativa, grup C,
subgrup C1.
-

Adscriure definitivament el lloc 617 d’auxiliar administratiu, amb
complement de destí 13 i 20 punts a efectes de complement
específic, i la persona que l’ocupa a Informàtica municipal i
cartografia de l’Àrea del SAM. L’esmentat lloc està vinculat a una
plaça de funcionari d’administració general, subescala auxiliar,
grup C, subgrup C2.

-

Adscriure definitivament el lloc L303008 de tècnic auxiliar, amb
complement personal 18 i 33 punts a efectes de complement de
lloc de treball, i la persona que l’ocupa a Gestió de recursos
humans i polítiques actives d’ocupació de l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació. L’esmentat lloc està
vinculat a una plaça laboral de tècnic auxiliar, grup C1L.

c) Creacions:
-

Crear un lloc de tècnic auxiliar especialista, grup C, subgrup C1,
amb un complement de destí 20 i 40 punts a efectes de
complement específic i adscriure’l a Arquitectura municipal de
l’Àrea del SAM, a proveir per concurs de mèrits. Està vinculat a
la plaça de funcionari número 176 de delineant. Dotar-lo
pressupostàriament
al
100%
de
les
retribucions
complementàries.

-

Crear un lloc de tècnic B, grup A, subgrup A2, amb complement
de destí 22 i 50 punts a efectes de complement específic i
adscriure’l a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació, a proveir per adscripció directa. Està vinculat a una
plaça de funcionari d’administració especial, subescala técnica,
classe tècnic mitjà. Dotar-lo pressupostàriament al 25% de les
retribucions complementàries.

-

Crear un lloc d’administratiu de gestió, grup C, subgrup C1, amb
complement de destí 20 i 47 punts a efectes de complement
específic i adscriure’l a Actuacions integrals al territori i
cooperación de l’Àrea del SAM, a proveir per concurs de mèrits.
Dotar-lo pressupostàriament al 25% les retribucions
complementàries.

-

Crear un lloc de tècnic auxiliar, grup C1L, amb complement de
destí 18 i 33 punts a efectes de complement específic i
adscriure’l a Desenvolupament i relacions laborals dins l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, a proveir per
adscripció directa. Està vinculat a una plaça de personal laboral

de tècnic auxiliar. Dotar-lo pressupostàriament al 25% les
retribucions complementàries.
-

Crear un lloc d’auxiliar d’equipaments, grup AP, amb complement
de destí 10 i 20 punts a efectes de complement específic i
adscriure’l a Polítiques Actives d’Ocupació dins l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, a proveir per
adscripció directa. Està vinculat a una plaça de personal
funcionari d’administració general, subescala subalterna.
Pressupostàriament
dotar
al
100%
les
retribucions
complementàries.

-

Crear un lloc d’auxiliar administratiu de gestió, grup C, subgrup
C2, amb complement de destí 18 i 33 punts a efectes de
complement específic i adscriure’l a Serveis tècnics territorials
dins l’Àrea del SAT,a proveir per concurs de mèrits.
Pressupostàriament
dotar
al
25%
les
retribucions
complementàries.

-

Crear dos llocs de tècnic auxiliar especialista, grup C, subgrup
C1, amb complement de destí 20 i 40 punts a efectes de
complement específic i adscriure’ls a Construcció dins l’Àrea del
SAT, a proveir per concurs de mèrits. Pressupostàriament dotarlos al 25% les retribucions complementàries.

-

Crear un lloc d’operari d’oficis, grup AP, amb complement de
destí 13 i 24 punts a efectes de complement específic i
adscriure’l a Projectes dins l’Àrea del SAT, a proveir per concurs
de mèrits. Pressupostàriament dotar-lo al 25% les retribucions
complementàries.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. De conformitat amb l’art. 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats
locals (en endavant, RPEL), la relació de llocs de treball és l’expressió
ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat
local i inclou tots els existents a l’organització.
2.2. De conformitat amb l’art. 31.3 de l’RPEL, la relació de llocs de
treball es pot modificar per les raons esmentades a l’art. 27.1 de la
mateixa norma (establiment de nous serveis; ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent;
com també si respon a criteris d’organització administrativa interna).
2.3. La creació de nous llocs de treball es porta a terme en base a
l’aplicació de les taules retributives dels llocs de treball tipus prèviament
aprovades pel Ple de la Diputació d’acord amb la valoració de llocs
efectuada l’any 2000, vigent a l’actualitat.

Concretament, el Ple de la Diputació de Tarragona en data 31 de març
de 2000 va aprovar definitivament el Catàleg de llocs de treball tipus de
personal funcionari, el Pla d’ocupació de personal funcionari i laboral i
les Normes retributives i el Pla de carrera del personal funcionari.
El catàleg de llocs de treball tipus conté unes normes en ordre a
l’aplicació de les taules retributives dels llocs de treball tipus valorats
prèviament.
En data 26 de maig de 2000, el Ple de la Diputació de Tarragona va
aprovar el Text refós que ha d’acompanyar l’expedient d’aprovació del
catàleg de llocs de treball dels funcionaris, normes retributives, pla de
carrera i pla d’ocupació.
El Ple de la Diputació de Tarragona per acord de data 31 de març de
2000, va aprovar la Relació de llocs de treball dels Serveis Centrals de
al Diputació, per a l’aplicació del catàleg de llocs de treball tipus.
2.4. L’amortització de llocs de treball existents, la creació de nous llocs
de treball i els canvis d’adscripció, respon a criteris d’organització
administrativa interna.
2.5. L’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació ha
elaborat el corresponent informe justificatiu dels canvis, que consta a
l’expedient, i se n’ha lliurat una còpia a la Junta de Personal Funcionari,
al Comitè Intercentres i a les seccions sindicals de CCOO i d’UGT.
2.6. En data 12 de juliol de 2012 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització prèvia de la modificació
que es proposa, número 2403, que consta també en l’expedient.
2.7. La competència per aprovar la modificació de relació de llocs de
treball és del Ple de la corporació, d’acord amb l’article 33 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
1r. Aprovar inicialment la modificació núm. 5/2012 de la Relació de llocs
de treball en el sentit següent:
a) Amortitzacions:
-

Amortitzar el lloc número 138 de tècnic auxiliar especialista, grup
C, subgrup C1 adscrit a Arquitectura municipal-Projectes de
l’Àrea del SAM, amb complement de destí 20 i 47 punts a efectes
de complement específic, per jubilació del seu titular.

-

Amortitzar el lloc número L501022 d’auxiliar d’equipaments, grup
APL adscrit al Palau Climent dins l’Àrea de Serveis Interns, amb

complement personal 14 i 28 punts a efectes de complement del
lloc de treball, per resultar innecessari.
-

Amortitzar el lloc número 51 d’administratiu de gestió, grup C,
subgrup C1 adscrit a Administració de RH-Retribucions i nòmina
dins l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació,
amb complement de destí 22 i 55 punts a efectes de complement
específic, per jubilació del seu titular.

-

Amortitzar el lloc número L402005, d’oficial primera, grup C2L
adscrit a Parc de maquinària dins l’Àrea del SAT, amb
complement personal 16 i 29 punts a efectes de complement del
lloc de treball, per resultar innecessària.

b) Canvis d’adscripció:
-

Adscriure definitivament el lloc número 682 de tècnic B, amb
complement de destí 22 i 50 punts a efectes de complement
específic, i la persona que l’ocupa a Actuacions integrals al
territori i cooperació de l’Àrea del SAM. L’esmentat lloc està
vinculat a una plaça de funcionari d’administració especial,
subescala tècnica, classe tècnic mitjà, grup A, subgrup A2.

-

Adscriure definitivament el lloc número 325 de cap d’unitat, amb
complement de destí 22 i 67 punts a efectes de complement
específic, i la persona que l’ocupa a Contractació,
aprovisionaments i expropiacions de l’Àrea de Serveis Interns.
L’esmentat lloc està vinculat a una plaça de funcionari
d’administració general, subescala administrativa, grup C,
subgrup C1.

-

Adscriure definitivament el lloc 617 d’auxiliar administratiu, amb
complement de destí 13 i 20 punts a efectes de complement
específic, i la persona que l’ocupa a Informàtica municipal i
cartografia de l’Àrea del SAM. L’esmentat lloc està vinculat a una
plaça de funcionari d’administració general, subescala auxiliar,
grup C, subgrup C2.

-

Adscriure definitivament el lloc L303008 de tècnic auxiliar, amb
complement personal 18 i 33 punts a efectes de complement de
lloc de treball, i la persona que l’ocupa a Gestió de recursos
humans i polítiques actives d’ocupació de l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació. L’esmentat lloc està
vinculat a una plaça laboral de tècnic auxiliar, grup C1L.

c) Creacions:
-

Crear un lloc de tècnic auxiliar especialista, grup C, subgrup C1,
amb un complement de destí 20 i 40 punts a efectes de
complement específic i adscriure’l a Arquitectura municipal de

l’Àrea del SAM, a proveir per concurs de mèrits. Està vinculat a
la plaça de funcionari número 176 de delineant. Dotar-lo
pressupostàriament
al
100%
de
les
retribucions
complementàries.
-

Crear un lloc de tècnic B, grup A, subgrup A2, amb complement
de destí 22 i 50 punts a efectes de complement específic i
adscriure’l a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació, a proveir per adscripció directa. Està vinculat a una
plaça de funcionari d’administració especial, subescala tècnica,
classe tècnic mitjà. Dotar-lo pressupostàriament al 25% de les
retribucions complementàries.

-

Crear un lloc d’administratiu de gestió, grup C, subgrup C1, amb
complement de destí 20 i 47 punts a efectes de complement
específic i adscriure’l a Actuacions integrals al territori i
cooperació de l’Àrea del SAM, a proveir per concurs de mèrits.
Dotar-lo pressupostàriament al 25% les retribucions
complementàries.

-

Crear un lloc de tècnic auxiliar, grup C1L, amb complement de
destí 18 i 33 punts a efectes de complement específic i
adscriure’l a Desenvolupament i relacions laborals dins l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, a proveir per
adscripció directa. Està vinculat a una plaça de personal laboral
de tècnic auxiliar. Dotar-lo pressupostàriament al 25% les
retribucions complementàries.

-

Crear un lloc d’auxiliar d’equipaments, grup AP, amb complement
de destí 10 i 20 punts a efectes de complement específic i
adscriure’l a Polítiques Actives d’Ocupació dins l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, a proveir per
adscripció directa. Està vinculat a una plaça de personal
funcionari d’administració general, subescala subalterna.
Pressupostàriament
dotar
al
100%
les
retribucions
complementàries.

-

Crear un lloc d’auxiliar administratiu de gestió, grup C, subgrup
C2, amb complement de destí 18 i 33 punts a efectes de
complement específic i adscriure’l a Serveis tècnics territorials
dins l’Àrea del SAT,a proveir per concurs de mèrits.
Pressupostàriament
dotar
al
25%
les
retribucions
complementàries.

-

Crear dos llocs de tècnic auxiliar especialista, grup C, subgrup
C1, amb complement de destí 20 i 40 punts a efectes de
complement específic i adscriure’ls a Construcció dins l’Àrea del
SAT, a proveir per concurs de mèrits. Pressupostàriament dotarlos al 25% les retribucions complementàries.

-

Crear un lloc d’operari d’oficis, grup AP, amb complement de
destí 13 i 24 punts a efectes de complement específic i
adscriure’l a Projectes dins l’Àrea del SAT, a proveir per concurs
de mèrits. Pressupostàriament dotar-lo al 25% les retribucions
complementàries.

2n. Exposar al públic aquesta 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 Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona en els termes que estableix l’art. 169 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.
Una vegada esdevingui definitiu, publicar les modificacions de la
plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
3r. Notificar aquest acord a la Junta de Personal Funcionari, al Comitè
Intercentres, a les seccions sindicals de CCOO i d’UGT, i a les
persones interessades.
Règim de recursos:
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 del dia següent al de la publicació.
PUNT 4.3.- PROPOSTA DE SUSPENSIÓ DE DETERMINATS
ARTICLES DEL I PACTE DE CONDICIONS DE PERSONAL
FUNCIONARI, DEL VI CONVENI COL·LECTIU DE PERSONAL
LABORAL I DEL CONVENI DE L’ORGANISME AUTÒNOM BASE,
GESTIÓ D’INGRESSOS I PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL
CALENDARI LABORAL CORRESPONENT A L’ANY 2012, I D’ALTRES
MESURES EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS PER APLICACIÓ
DE LES DARRERES REFORMES LEGISLATIVES, EN MATÈRIA
D'EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA I COMPACTACIÓ DE REDUCCIÓ DE
JORNADA

El President passa la paraula al President de la Comissió de Recursos
Humans i Polítiques actives d’ocupació, Sr. Malràs:
“En aquest punt de l’Ordre del Dia sotmetem a debat per a l’aprovació
del ple de la Corporació diversos aspectes en l’àmbit de la gestió de

Recursos Humans. Mesures que són necessàries adoptar per tal de
donar compliment a les recents disposicions normatives aprovades pel
Govern de l’Estat i pel Parlament de Catalunya, així com els acords
adoptats entre la Diputació de Tarragona i la representació dels seus
empleats públics, per tal de donar compliment al nou regim de jornada
laboral, que es tradueix en l’aplicació de les 37,5 hores setmanals.
Cal remarcar els canvis introduïts per la llei 5/2012 de 20 de març que
estableix diversos canvis en matèria de permisos i prolongació del
servei en actiu, dels empleats públics que presten els seus serveis en
les administracions públiques catalanes.
L’aprovació de la llei 2/2012 de 29 de juny de Pressuposts generals de
l’ Estat per a l’any 2012 i l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012
de 13 de juliol de “medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad”.
Aquestes 3 normes han comportat una reducció significativa del regim
de permisos dels empleats públics, destacant la reducció de dies
d’afers personal de 9 a 6 per a l’any 2012 i a 3 dies per a l’any 2013,
així com l’establiment, de forma generalitzada de la jornada de 37,5
h/setmanals en promig anual. A més a més s’efectua una nova reducció
salarial, de caràcter temporal, que es materialitzada en el no
abonament de forma íntegra, de la paga extraordinària de Nadal, que
en el nostre cas superaran una quantitat important de diners.
Totes aquestes mesures comporten de forma obligatòria, la suspensió
de les clàusules establertes en els convenis col·lectius de personal
laboral i pactes de condicions de personal
funcionari que les
contradiguin. Per la qual cosa i en compliment de la Llei, portem al ple
la suspensió d’aquestes clàusules que afecten al personal de la
Diputació de Tarragona.
Finalment i com a conseqüència d’un procés llarg de negociació,
portem a la ratificació del Ple, l’acord en matèria de distribució de
jornada de treball per a l’any 2012, subscrit amb la representació dels
empleats públics de la Diputació de Tarragona i que recull la nova
jornada de 37,5 hores setmanals. Cal destacar, que aquest acord troba
l’equilibri entre les necessitats de l’organització i les dels empleats
públics, en matèria de consolidació. És important recordar que l’acord
va ser ratificat per una àmplia majoria de la plantilla, mitjançant
assemblea convocada a l’efecte, la qual cosa suposa un valor afegit de
legitimitat a l’aplicació del nou calendari laboral per aquest any.
Vull destacar l’actitud constructiva dels representants sindicals en
aquest procés negociador, així com el treball, dificultós i complex,
desenvolupat per l’equip tècnic de l’Àrea de RRHH i PAO, encapçalat
pel seu director Sr. Alex Grau, i no puc deixar de donar el meu
agraïment al President i companys diputats pel suport i confiança
dipositada en la meva persona en la direcció d’aquest procés. Cal

remarcar que des de l’inici s’ha treballat per part de tots en l’ànim
d’arribar a un acord satisfactori.
Un acord que ha estat un referent per a altres organitzacions del territori
i fins i tot per a altres Diputacions, com la de Lleida, que ha fet seu el
nostre acord de distribució de jornada de treball.
Totes aquestes mesures es prenen, obligats per les circumstàncies
actuals i pels requeriments legals aprovats recentment, per al conjunt
de les administracions públiques.
Moltes gràcies sres. i srs. Diputats.

El President agraeix al Sr. Malràs la gestió i molt especialment per
l’actitud mostrada pel personal de la Casa que és d’agrair en aquestes
circumstàncies i donada l’afectació que per ells mateixos té. Moltes
gràcies als membres de la Comissió i al director de Recursos Humans
que ho han fet possible.”
Tot seguit el President passa a l’aprovació aquest Punt de l’Ordre del
Dia:
L’art. 37.1 m) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP) determina que
seran objecte de negociació les matèries següents: (...) les referides a
calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos (...)
L’art. 300 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya determina que el règim estatutari dels funcionaris locals pel
que fa a llicències i permisos (...) ha de ser idèntic al dels funcionaris de
l’Administració de la Generalitat.
L’art. 15 del I Pacte de condicions de personal funcionari, en termes
similars l’art. 20 del VI Conveni Col·lectiu del personal laboral i l’art. 9
del Conveni Col·lectiu de treball del personal laboral de BASE - Gestió
d’Ingressos, organisme autònom de la Diputació, estableixen que,
anualment, s’elaborarà per als centres i/o serveis un calendari laboral
en el qual hi figurarà l’horari de treball, els dies festius, descans
setmanal i període de vacances, prèvia negociació amb la
representació sindical.
Quant a la jornada de treball, el dia 2 de juliol de 2012 va entrar en
vigor la Llei 2/2012 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012
que preveu a la disposició septuagèsima primera que la jornada general
de treball del personal del sector públic no podrà ser inferior a 37,5
hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual.
La norma disposa que, a aquests efectes, conformen el sector públic,
entre d’altres, les entitats que integren l’Administració local.

Per altra banda, el Reial decret 14/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
disposa en el seu article 3 que la part lectiva de la jornada setmanal del
personal docent que imparteix els ensenyaments regulats a la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en centres públics i privats
sostinguts amb fons públics serà, com a mínim, de 25 hores en
educació infantil i primària i de 20 hores en la resta d’ensenyaments(...)
En data 16 de juliol de 2012 ha entrat en vigor el Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la compatibilitat que ha establert en
matèria de recursos humans, les següents mesures:
• Supressió de la paga extraordinària del personal funcionari o
gratificació extraordinària del personal laboral corresponent al
mes de desembre.
• Modificació dels articles 48 i 50 de l’EBEP relatius a permisos
dels funcionaris públics i vacances.
El RDL 20/2012 determina que queden suspesos i sense efecte
els acords, pactes i convenis per al personal funcionari i laboral
subscrits per les administracions públiques que no s’ajustin a
l’establert en aquest article i, en particular en el referent a permís
per assumptes particulars, vacances i dies addicionals als de
lliure disposició.
No obstant i respecte els dies per vacances, per assumptes
particulars que passen de 6 a 3 i els dies addicionals als de lliure
disposició que es suprimeixen, la disposició transitòria primera
de la mateixa norma demoren la seva aplicabilitat a l’any 2013.
• Modificació temporal del règim retributiu del personal inclòs en el
règim general de la seguretat social durant la situació
d’incapacitat temporal, si bé les administracions públiques
poden determinar dins els límits establerts en el RDL els
complements retributius que en concepte de millora voluntària de
l’acció protectora de la Seguretat Social corresponguin en les
situacions d’incapacitat temporal.
Aquesta mesura, i segons estableix la disposició transitòria
quinzena, del RDL s’haurà de desenvolupar per cada
Administració Pública en el termini màxim de tres mesos des de
la entrada en vigor de l’esmentat RDL.
Els canvis normatius esmentats tenen una incidència directa en
determinats articles tant del I Pacte de condicions de personal
funcionari com del VI Conveni col·lectiu del personal laboral i del
Conveni de l’organisme autònom BASE - Gestió d’Ingressos.

L’art. 38.10 de l’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 Llei de pressupostos generals de l’Estat determina que, a la data de
la seva entrada en vigor, restarà suspesa l’eficàcia de les previsions en
matèria de jornada i horari contingudes en els acords, pactes i convenis
vigents en els ens, organismes i entitats del sector públic que
contradiguin el previst a la Llei de pressupostos.
L’article 32.2 de l’EBEP, introduït pel RDL 20/2012 disposa que es
garanteix el compliment dels convenis col·lectius i acords que afectin al
personal laboral, 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 convenis col·lectius o acords
ja signats, en la mesura estrictament necessària per salvaguardar
l’interès públic. En qualsevol cas, cal informar a les organitzacions
sindicals de les causes de suspensió o modificació.
La Mesa General de Negociació en sessió de data 18 de juliol de 2012
ha estat informada dels articles que cal suspendre del Pacte i dels
convenis col·lectius en aplicació de la normativa esmentada.
En qualsevol cas, l’art. 16 del RDL 20/2012 determina que se suspenen
i queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal del
sector públic subscrits per les administracions públiques que continguin
clàusules que s’oposin a l’establert en el títol I del RDL 20/2012.
Per acord plenari de data 29 de juny de 2012 es van suspendre
determinats articles tant del Pacte com del Conveni per resultar
contraris a les últimes modificacions legislatives. No obstant però
l’entrada en vigor del RDL 20/2012 fa necessari tornar a suspendre
alguns dels articles.
La Mesa General de Negociació reunida en sessió de data 6 de juliol de
2012 ha arribat a un acord quant a la distribució horària de la jornada
de treball i altres aspectes que es recullen en el calendari laboral
corresponent a l’any 2012 que amb aquest acte s’aprova.
L’article 21 del Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horari de
treball del personal funcioni al servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya regula la compactació de la reducció de jornada d’un terç
o la meitat amb el 80% o el 60 € de les retribucions respectivament.
La Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives i de creació de l’impost sobre les estades en

establiments turístics a la seva disposició addicional sisena estableix
que el personal funcionari durant els tres anys tenen dret a gaudir d’un
període d’excedència voluntària d’una durada mínima d’un any i
màxima de tres durant el qual tenen dret a la reserva del lloc de treball i
al còmput del temps a efectes de triennis i grau personal. Aquesta
excedència impedeix d’ocupar llocs de treball en el sector públic sota
cap tipus de relació funcionarial o contractual.
Per altra banda, el nou redactat de l’article 24 de la Llei 8/2006 de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del
personal al servei de les Administracions Públiques de Catalunya,
regula la reducció de jornada per cura de fills.
La Mesa General de Negociació en data 6 de juliol va acordar l’aplicació
tant per al personal laboral com funcionari, la compactació de la
reducció de jornada d’un terç o la meitat amb el 80% o el 60% de les
retribucions respectivament, així com aplicar per al personal laboral
l’excedència voluntària amb reserva de lloc de treball en els termes
establerts per la normativa vigent així com aplicar per al personal
laboral la reducció de jornada per cura de fills.
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 16.1
b) article 20.1
c) article 20.2 i 20.3 en tot allò que s’oposi al nou redactat de l’art.
48 de l’EBEP
d) article 26.1
e) article 38.5
f) Annex II,1.1
Segon.- Suspendre l’aplicació de les següents clàusules del VI
Conveni col·lectiu de personal laboral:
a) article 17.1
b) article 22.1
c) article 22.2 i 22.3 en tot allò que s’oposi al nou redactat de l’art.
48 de l’EBEP.
d) 28.1
e) article 38.4 i 38.5
f) annex II, 1.1

Tercer.- Suspendre l’aplicació de les següents clàusules del Conveni
Col·lectiu de treball del personal laboral de l’Organisme Autònom BASE
- Gestió d’Ingressos:
a) article 9.3 en relació amb els apartats 5, 6, 7 i 9
b) article 10.4
c) article 10.7
d) article 11 en tot allò que s’oposi al nou redactat de l’art. 48 de
l’EBEP.
e) article 21
f) article 37
g) article 44.3 i 44.4
Quart.- Aplicar, tant per al personal laboral com funcionari, la
compactació de la reducció de jornada d’un terç o la meitat amb el 80%
o el 60% de les retribucions respectivament. Es podrà gaudir d’aquesta
compactació a partir del finiment del permís de maternitat o des de la
setzena setmana posterior al part, a l’adopció o l’acolliment per tenir
cura d’un fill o filla menor de sis anys.
Cinquè.- Aplicar per al personal laboral 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’article 24 de la Llei 8/2006.
Sisè.- Aprovar el calendari laboral corresponent a l’any 2012 que a
continuació es detalla:
Calendari laboral per a l’any 2012, per al personal funcionari i laboral de
tots els centres de treball de la Diputació de Tarragona
1. Criteris generals
1.1. Jornada i distribució horària

1.1. a) Per al personal de Serveis Centrals de la Diputació de Tarragona,
personal del Patronat de Turisme, personal d’administració del Museu
d’Art Modern: La jornada de treball serà de trenta-set hores i mitja (37,5)
setmanals en còmput anual, amb un mínim de trenta-cinc (35) hores
setmanals i un màxim de quaranta (40) hores, de mitjana mensual.

El personal podrà escollir, prèviament, entre una de les dues opcions que
s’especifiquen a continuació:
Opció A (Horari de matí):
(Horari Flexible: només per al personal amb familiars a càrrec)
Entrada de 7.30 a 9.00 hores
Sortida de 14.30 a 16.00 hores

(Horari General)
Entrada de 7.30 a 8.30 hores

Sortida de 14.30 a 15.30 hores
Opció B (Horari partit el dijous):
Horari General)
Entrada de 7.30 a 8.30 hores
Sortida de 14.30 a 15.30 hores

(Horari Flexible: només per al personal amb familiars a càrrec)
Entrada de 7.30 a 9.00 hores
Sortida de 14.30 a 16.00 hores, excepte dijous a la tarda, que la sortida
serà com a màxim fins a les 15.30 hores al matí.

(Horari tarda dijous)
Entrada de 16.00 a 16.30 hores
Sortida de 17.30 a 18.00 hores i fins a les 20.00 hores

Especificitats de la tarda de dijous:
- És obligatori realitzar un descans mínim de trenta minuts (30)
en finalitzar la jornada del dijous al matí i abans d’incorporar-se
a treballar a la tarda.
- Després del descans obligatori de dinar, s’haurà de prestar
serveis com a mínim durant una (1) hora i trenta (30) minuts.
- El personal que hagi escollit l'Opció B podrà recuperar l’horari
fins a les 20.00 hores del dijous.
- En el període d’estiu, comprès entre l’1 de juny i el 30 de
setembre, ambdós inclosos, no es considerarà obligatòria la
presència mínima dels dijous a la tarda.

Durant aquest període, es podrà escollir continuar l’horari de la
tarda del dijous o bé l’horari al matí. En tot cas, s’hauran de
complir igualment les trenta-set hores i mitja (37,5) setmanals
en còmput anual amb un mínim de trenta-cinc (35) i un màxim
de quaranta (40) hores setmanals.
Horari Flexible:
S'amplia la franja horària de flexibilitat de l'entrada i sortida en trenta
(30) minuts, és a dir, la possibilitat d'entrar entre les 7.30 h. i les 9.00 h.
i sortir entre les 14.30 h. i les 16.00 h. (excepte el dijous que serà fins a
les 15.30 h.) per als empleats i empleades que tinguin al seu càrrec
menors amb edat escolar, persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial o persones més grans de seixanta-cinc (65) anys que
depenguin de l'empleat/a i requereixin una dedicació especial.
L’horari flexible es concedirà sempre i quan es garanteixi que el servei
en les unitats d’atenció directa al públic, estigui puntualment operatiu a
les 09.00 hores.
Presència mínima:
La presència mínima al matí serà de les 8.30 fins a les 14.30 hores,
tret del personal amb familiars a càrrec, a qui se'ls ampliarà la franja
d’entrada fins a les 9.00 hores.

La presència mínima del dijous a la tarda estarà compresa entre les
16.00 i les 17.30 hores o bé entre les 16.30 i les 18.00 hores.
Concreció de l’horari ordinari:
De forma transitòria i fins que l’empleat o empleada no es manifesti en
contra, s’entén que realitzarà la distribució horària al matí.
Abans del 15 de setembre, el personal haurà de sol·licitar, a l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, la distribució horària
escollida a realitzar durant el proper període.
L’horari autoritzat s’iniciarà l’1 d’octubre i es mantindrà fins al 30 de
setembre de l’any següent.
1.1. b) Per al personal de les Brigades de Carreteres i personal que
treballa a torns a Serveis Centrals: La jornada de treball serà de trenta-set
hores i mitja (37,5) setmanals de mitjana.
1.1. c) Per al personal dels centres d’ensenyament:
•

Per al personal d’administració i serveis d’aquests centres, la jornada
de treball no podrà ser inferior a trenta-set hores i mitja (37,5)
setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. La distribució

horària, d’aquest personal, es determinarà per a cada centre de treball
mitjançant els respectius calendaris laborals, que s’aprovaran per a
cada curs escolar.
•

Per al personal docent i tècnic de suport a la docència dels centres
d’ensenyament especial, s’estableix un mínim de vint-i-cinc (25) hores
lectives setmanals.

•

Per al personal docent dels centres d’ensenyaments artístics i
musicals, s’estableix un mínim de vint (20) hores lectives setmanals.

1.1. d) Per al personal de l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’Ingressos:
La jornada de treball serà de trenta-set hores i mitja (37,5) setmanals en
còmput anual, els empleats i empleades podran escollir entre les dues
opcions exposades a l’apartat 1.1.a), però amb les següents especificitats:


L’horari del dijous a la tarda, per a qui esculli l’opció B serà de les
16.00 fins a les 19.00 hores.



El dilluns a la tarda, de 16.00 a 19.00 hores, es considerarà de
dedicació extralaboral de caràcter voluntari (productivitat)

En tots els casos anteriors s’haurà de complir amb el còmput horari
corresponent, prèviament establert. En cas contrari, es deduirà la part
proporcional dels havers, d’acord amb l’article 30.1 de l’EBEP.
El temps dedicat a fumar, als centres de treball que disposin de rellotge de
control horari, serà obligatori fitxar prèviament i computarà com a temps de
descans diari, inclòs en la pausa de trenta (30) o deu (10) minuts (en funció de
si l’empleat/da treballa a jornada completa o parcial).

1.2. Jornades de caràcter no laborable.
1.2.1. Per al personal de Serveis Centrals, del Patronat de Turisme,
personal d’administració del Museu d’Art Modern i Brigades de Carreteres,
es consideraran dies de caràcter no laborable, els que a continuació es
detallen:
 5 d’abril (dijous sant)
 24 de desembre (vigília de Nadal)
 31 de desembre (vigília d’Any Nou)
Malgrat això, el Registre General i la Caixa de Tresoreria de la Diputació de
Tarragona estaran oberts de les 9.00 i fins a les 14.00 hores, i s'haurà de
garantir el servei. Al personal que presti serveis, els dies de caràcter no
laborable, se li compensarà amb un dia i mig (1,5) de lliure disposició.

1.2.2. Per al personal de l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’Ingressos,
l’horari de sortida serà a les 14.00 hores, sempre i quan es treballi de forma
efectiva un mínim de sis (6) hores, els dies següents:
 Del 2 al 5 d’abril del 2012
 Del 24 de desembre del 2012 fins al 4 de gener del 2013
 Fins a un màxim de quatre dies de la setmana de la festa major

1.3. Permís per assumptes personals.
El personal de tots els centres de treball, amb l’excepció dels centres
d’ensenyament especial, artístics i musicals, poden disposar de sis (6) dies
retribuïts de permís a l'any 2012 per assumptes personals, sense
necessitat de justificació.
La concessió d’aquests dies estarà subordinada a les necessitats del servei
i en tots els casos caldrà garantir que la mateixa unitat orgànica on es
presta el servei assumirà, sense dany per a terceres persones o per a la
mateixa organització, les tasques de l’empleat/da a qui es concedeix el
permís.
Els dies d’assumptes personals s’han de demanar amb una setmana
d’antelació a través del Portal de Recursos Humans o, per escrit, a l’Àrea
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, si el lloc de treball
que ocupa l’empleat o empleada no disposa d’ordinador. No obstant això,
quan es tracti d’un sol dia es pot demanar el dia abans.
Per aquest any 2012, i tenint en compte la data d’entrada en vigor de la Llei
5/2012, de 20 de març, es tindrà dret a gaudir de set (7) dies d’assumptes
personals.
Aquests dies es podran gaudir per hores, amb un màxim de quaranta-cinc
(45) hores. Les jornades senceres computaran a raó de set hores i mitja
(7,5), tret de la jornada del dijous per al personal que opti per l'opció B, la
qual computarà a raó de nou (9) hores el dia sencer i dues (2) hores si
només es tracta de la tarda. Per altra banda, el personal amb reducció de
jornada podrà gaudir de mig dia fraccionat, i aquest serà proporcional a la
jornada reduïda que faci.
Aquest mateix any 2012, a més dels set (7) dies d’assumptes personals i
dels dies addicionals per antiguitat, els empleats i empleades tindran dret a
gaudir d’un (1) dia més d’assumptes personals a canvi del dia 8 de
desembre (La Immaculada), que coincideix en dissabte.
A més dels set (7) dies d’assumptes personals per aquest any 2012, els
empleats i empleades tindran dret a gaudir d'un dia addicional, a partir del
cinquè (5) trienni i un altre dia addicional, a partir del sisè (6) trienni. A partir
del vuitè (8) trienni es tindrà dret a un increment d'un (1) dia addicional per
cada trienni complert, d’acord amb l’establert en l’article 48.2 de l’EBEP.

Els dies d’assumptes personals es gaudiran preferentment durant els
períodes de Setmana Santa i Nadal, mitjançant torns entre el personal
adscrit a les diferents dependències.
Es podrà gaudir d'un màxim de cinc (5) dies d'assumptes personals en torns
diferents als establerts, amb caràcter general, sempre i quan el servei quedi
cobert, i es podrà gaudir d'un màxim de cinc (5) dies consecutius
d’assumptes personals en funció de les necessitats del servei.
Els dies d’assumptes personals no gaudits durant l’any natural, i amb un
màxim de sis (6), es poden sumar als dies d’assumptes de l’any següent.

1.4. Vacances
Els empleats i empleades tindran dret a gaudir d’un període de vacances de
vint-i-dos (22) dies laborables (durant l’any natural) retribuïts. Si el temps de
servei prestat fos inferior a un any, el període de vacances tindrà la durada
corresponent a la part proporcional al temps treballat.
Totes dues parts podran acordar, si les necessitats del servei ho permeten,
que el temps de vacances es gaudeixi en dos períodes, cap dels quals no
podrà ser inferior a cinc (5) dies laborables.
Es podran afegir dies d’assumptes personals a les vacances, amb un
màxim de 5 dies d’assumptes, per cadascun dels torns de vacances.
De forma obligatòria i amb caràcter general per a tot el personal, les
vacances es gaudiran entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Per raons del
servei, els centres de treball podran determinar altres períodes diferents que
s’hauran de negociar en el calendari laboral. Per raó del servei es podran
sol·licitar, de forma excepcional, vacances en períodes diferents als
establerts amb el vistiplau de la Direcció de l'Àrea (corresponent) i de l’Àrea
de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació.
De forma obligatòria, les vacances del personal docent i tècnic de suport a
la docència dels centres d’ensenyament de la Diputació de Tarragona seran
les establertes, a la normativa del Departament d’Educació. El personal
d’administració i serveis gaudirà de les vacances, amb caràcter general,
durant el mes d’agost.
De forma obligatòria, el personal de l’Organisme Autònom BASE – Gestió
d’Ingressos podrà realitzar les vacances entre l’1 de gener i el 31 de
desembre, considerant que tant els departaments com les oficines han
d’estar coberts amb caràcter general amb el 50%+1 de la plantilla habitual
en aquella unitat de treball.
El dia 31 de maig hauran d’estar elaborats tots els plans de vacances que
inclouran tot el personal amb les dates d’inici i finalització de torn. Dels
canvis que es produeixin per part de la corporació, s’haurà de donar compte
als representants legals dels treballadors i treballadores.
Les vacances s'hauran de gaudir obligatòriament abans del dia quinze (15)
de gener de l'any següent. Excepcionalment, si el període de vacances
coincideix (totalment o parcialment) amb el permís de maternitat, paternitat
o atenció de fills prematurs, la persona afectada podrà gaudir de les

vacances després de finalitzar els permisos que corresponguin amb motiu
del naixement, adopció o acolliment.
2. Festes laborals
Seran festes laborals a Catalunya, durant l'any 2012, d'acord amb l'Ordre
EMO/80/2011, de 27 d'abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per l 'any 2012, les següents:
6 de gener (Reis)
6 d'abril (Divendres Sant)
9 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
15 d'agost (L'Assumpció)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)

Segons l'Ordre de la Generalitat de Catalunya EMO/340/2011, de 29 de
novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la Comunitat
Autònoma de Catalunya per a l’any 2012, seran festes locals:
Alcanar, 15 de maig i 15 d’octubre
Altafulla, 10 d’abril i 12 de novembre
Amposta, 28 de maig i 7 de desembre
Calafell, 29 de juny i 16 de juliol
Creixell, 25 juliol i 10 de setembre
Cunit, 20 de gener i 9 de juliol
Falset, 28 de maig i 16 d’agost
Gandesa, 31 d’agost i 3 de setembre
Hospitalet de l’Infant, 29 de juny i 16 d’agost
Miami platja, 19 de març i 25 de juliol
Montblanc, 7 de setembre i 10 de setembre
Mont-roig del Camp, 8 de setembre i 29 de setembre
Móra d’Ebre, 17 de gener i 24 d’agost
Reus, 29 de juny i 25 de setembre
Riudoms, 25 de juliol i 26 de novembre
Roda de Barà, 24 d’agost i 7 de desembre
St. Carles de la Ràpita, 19 de març i 25 de juliol
Segur de Calafell, 16 de juliol i 29 de setembre
Selva del Camp, 4 de juny i 30 de novembre
Sénia, la, 19 de març i 7 de maig
Tarragona, 28 de maig i 24 de setembre
Torredembarra, 16 de juliol i 4 de setembre
Tortosa, 28 de maig i 3 de setembre
Ulldecona, 19 de març i 18 d’octubre
Valls, 2 de febrer i 25 de juny
Vandellòs, 25 de juliol i 28 de setembre
Vendrell,26 de juliol i 15 d’octubre
Vila-seca, 17 de gener i 3 d’agost

3. Disposició derogatòria.
Queden sense efecte els calendaris laborals per a l’any 2012, vigents fins a la
data d’aprovació del present calendari, així com la resta de disposicions
establertes en els respectius convenis col·lectius del personal laboral de la
Diputació de Tarragona i de l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’Ingressos,
i del Pacte de condicions del personal funcionari que puguin contradir
l’establert en aquest calendari i en la normativa legal vigent d’aplicació, d’acord
amb l’article 38.10 de l’EBEP.

PUNT 4.4.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
1-2012-1576, DE DATA 12 DE JUNY DE 2012, DECLARANT
DEFINITIVAMENT APROVADA LA MODIFICACIÓ NÚM. 3/2012 DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012, JA QUE NO S’HAN
PRESENTAT AL·LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE
DATA 27 D’ABRIL DE 2012
Es dóna compte del decret de la presidència 1-2012-1576 de data
12/06/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm.
3/2012 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 27 d’abril de 2012, que
és com segueix:
“FETS
1.1. El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 27 d'abril de 2012
va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 3/2012 de la Plantilla de
personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici 2012.
1.2. 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
BOP de Tarragona, 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 104 de
data 5 de maig de 2012.
1.3. També s'ha notificat l'acord a totes les persones que apareixen com a
interessades a l'expedient.
1.4. En data 1 de juny de 2012 ha finalitzat el termini per presentar
reclamacions i al·legacions a l'acord d'aprovació inicial i no se n'han presentat,
tal com es desprèn de l'informe del registre general núm. 2012/052, de data 6
de juny de 2012, que consta a l'expedient.
FONAMENTS DE DRET

En l’acord de ple de data 27 d'abril 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:
1r. Declarar definitivament aprovada la modificació núm. 3/2012 de la Plantilla
de personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici 2012.
2n. 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.
3r. Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.
4t. Traslladar l’esmentada resolució al Comitè Intercentres, a les seccions
sindicals de CCOO i d'UGT, i a les persones interessades.
5è. Extingir el contracte de treball d'interinitat subscrit amb la Sra. Rosa Ma
Comí Coll, que ocupa la plaça i lloc L407002 de monitor/a, categoria C2L, amb
efectes del dia 30 de juny de 2012, sense dret a indemnització.

Règim de recursos:
- Contra l'acord definitiu d'aprovació de la modificació 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.
- Contra l'extinció del contracte es podrà interposar demanda davant el Jutjat
Social dins els 20 dies hàbils següents a aquell en què s'hagués produït.”

El PLE en queda assabentat

PUNT 4.5.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
1-2012-1577, DE DATA 12 DE JUNY DE 2012, DECLARANT
DEFINITIVAMENT APROVADA LA MODIFICACIÓ NÚM. 3/2012 DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012, JA QUE NO
S’HAN PRESENTAT AL.LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ
INICIAL DE DATA 27 D’ABRIL DE 2012
Es dóna compte del decret de la presidència 1-2012-1577 de data
12/06/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm.
3/2012 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 27 d’abril de 2012, que
és com segueix:
“FETS
1.1. El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 27 d'abril de 2012
va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 3/2012 de la Relació de
llocs de treball de personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a
l'exercici 2012.
1.2. 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
BOP de Tarragona, 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 104
de data 5 de maig de 2012.
1.3. També s'ha notificat l'acord a totes les persones que apareixen com a
interessades a l'expedient.
1.4. En data 1 de juny de 2012 ha finalitzat el termini per presentar
reclamacions i al·legacions a l'acord d'aprovació inicial i no se n'han presentat,
tal com es desprèn de l'informe del registre general núm. 2012/054, de data 6
de juny de 2012, que consta a l'expedient.
FONAMENTS DE DRET
En l’acord de ple de data 27 d'abril 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 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:
1r. Declarar definitivament aprovada la modificació núm. 3/2012 de la Relació
de llocs de treball de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici
2012.
2n. 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.
3r. Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.
4t. Traslladar l’esmentada resolució a la Junta de personal funcionari, al
Comitè Intercentres, a les seccions sindicals de CCOO i d'UGT, i a les
persones interessades.

Règim de recursos:
- Contra l'acord definitiu d’aprovació 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 4.6.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
1-2012-1722, DE DATA 6 DE JULIOL DE 2012, DECLARANT
DEFINITIVAMENT APROVADA LA MODIFICACIÓ NÚM. 4/2012 DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012, JA QUE NO
S’HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS A L’ACORD D’APROVACIÓ
INICIAL DE DATA 25 DE MAIG DE 2012
Es dóna compte del decret de la presidència 1-2012-1722 de data
06/07/2012, declarant definitivament aprovada la modificació núm.
4/2012 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 25 de maig de 2012,
que és com segueix:
“FETS
1.1. El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 25 de maig de
2012 va acordar aprovar inicialment la modificació núm. 4/2012 de la Relació
de llocs de treball de personal de la Diputació de Tarragona, corresponent a
l'exercici 2012.
1.2. 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
BOP de Tarragona, 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 135
de data 12 de juny de 2012.
1.3. També s'ha notificat l'acord a totes les persones que apareixen com a
interessades a l'expedient.
1.4. En data 29 de juny de 2012 ha finalitzat el termini per presentar
reclamacions i al·legacions a l'acord d'aprovació inicial i no se n'han presentat,
tal com es desprèn de l'informe del registre general núm. 2012/082, de data 4
de juliol de 2012, que consta a l'expedient.

FONAMENTS DE DRET
En l’acord de ple de data 25 de maig 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 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:
1r. Declarar definitivament aprovada la modificació núm. 4/2012 de la Relació
de llocs de treball de la Diputació de Tarragona, corresponent a l'exercici
2012.
2n. 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.
3r. Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.
4t. Traslladar l’esmentada resolució a la Junta de personal funcionari, a les
seccions sindicals de CCOO i d'UGT, i a les persones interessades.

Règim de recursos:
- Contra l'acord definitiu d’aprovació 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
D’HISENDA I ECONOMIA
PUNT 5.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 8 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2012.
Per Decret de la Presidència de data 22 de febrer de 2012 es va
aprovar la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2011 i
la modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit,
resultant-ne un romanent de tresoreria de lliure disposició de
18.518.746,14 euros.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost, el Ple en data 30 de març
de 2012 va aprovar la modificació de crèdit núm. 2 de la Corporació, per
un import total de 7.948.619,36 euros, amb la finalitat de dotar les

partides del 2012 amb els imports corresponents als romanents de
crèdit que, d’acord amb l’art 47 del RD 500/1990, s’han de donar de
baixa amb la liquidació de 2011, però que són compromisos que la
corporació té la voluntat de mantenir.
En la mateixa sessió de 30 de març, el Ple Corporatiu va aprovar la
modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de la Corporació 2012, per
un import de 592.031,09€ corresponents a la incorporació de romanents
dels Organismes Autònoms dissolts (excepte OADL que s’inclou una
part dels romanents) i també va aprovar la modificació de crèdit núm. 4 i
núm. 5 de la Corporació.
Després de la modificacions de crèdit núm.3, i núm.4, núm. 5, núm. 6 i
núm. 7 aquesta última aprovada per Decret de Presidència de
7.06.2012, s’esgota el romanent de tresoreria de lliure disposició
I considerant la necessitat d’atendre despeses que no es poden
demorar fins l’exercici següent, i no existint crèdit en el vigent
pressupost, el PLE per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 8 del Pressupost
de la Corporació per al present exercici del 2012, amb un increment
pressupostari de 2.390.613,88€ segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 8
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2012
APLICACIÓ DELS FONS
Org. Prog. Econ.
1000 920
1010 231
1010 324
1010 922
1010 922

Descripció

22001 SUBSCRIPCIONS REVISTES I
PUBLICACIONS
45000 CONVENI DEPARTAMENT D'INTERIOR GC
- PREVENCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA
46502 CONVENI C.COMARCALS PROGRAMA
MOBILITAT
22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

1010 942

48000 FUND.AULA ALTS ESTUDIS ELECTESCÀTEDRA ENRIC PRAT DE LA RIBA
48001 FUND.AULA ALTS ESTUDIS ELECTES ACTIVITATS FORMATIVES CÀRRECS
ELECTES
46200 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2012

1010 942

76202 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2008 - 2011

1010 942

76212 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2012

1010 943

48907 APORTACIÓ ASSOCIACIONS DE
MUNICIPIS
48907 APORTACIÓ ASSOCIACIONS DE
MUNICIPIS
22799 REDACCIÓ PROJECTES
D'ARQUITECTURA
22799 REDACCIÓ DE PROJECTES ENGINYERIA

1010 922

1010 943
1014 150
1015 150
1112 920
1200 135
1200 171

22706 CONTRACTACIÓ SERVEIS TÈCNICS
INFORMÀTICS
48000 PREVENCIÓ I PROTECCIÓ D'INCENDIS
FORESTALS
21000 APORTACIÓ CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT ALBEREDA DE SANTES
CREUS

Crèdits
extraord.

Suplements
de crèdit

Transfer. de
crèdit
positives

Transfer. de
crèdit
negatives

Total
Baixes per
Modificac
anul·lació
ió
4.096,37

4.096,37

67.000,00

67.000,00

-60.000,00

-60.000,00

-4.272,88

-4.272,88
15.000,00

15.000,00

12.020,00

12.020,00

1.314.783,1
0
950,00

1.314.783,10
950,00

1.314.783,1
0
-4.096,37

-1.314.783,10

-4.096,37
-10.139,04

-26.957,33

-37.096,37

33.000,00

33.000,00

25.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00
-6.362,40

7.700,00

-6.362,40
7.700,00

1200 179
1200 179
1200 179
1200 179
1200 241
1200 313

45100 CONVENI AGÈNCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA
46200 ACTUACIONS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

4.000,00

4.000,00

46204 ACTUACIONS DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
46500 ACCIONS D'IMPULS AMBIENTAL A
COMARQUES TARRAGONA
160
QUOTA SEGURETAT SOCIAL

-1.856,35

-1.856,35

-359,04

-359,04

-3.600,00

-3.600,00
1.200,00

1.200,00

80.000,00

2010 330

45102 CONVENI AGÈNCIA SALUT PÚBLICA DE
CATALUNYA
46211 SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA PER A
ENS LOCALS
76201 ACONDICIONAMET I/O ADEQUACIÓ
PARCS INFANTILS
78900 AJUTS EXTRA PER OBRES A ENTITATS

2010 334

24000 EDICIONS DE LLIBRES I ALTRES

2010 334

46201 PROGRAMA D'AJUTS PER ACTUACIONS
INCLOSES AL CATÀLEG DE SERVEIS
48111 PREMIS I BEQUES

100.000,00

100.000,00

2011 334

48908 SUBVENCIONS ACTIVITATS CULTURALS
EXTRAORDINÀRIES
64100 BIBLIOTECA VIRTUAL RAMON
BERENGUER IV (APLICATIUINFORMÀTIC)
46500 CONVENI C.C. DE LA TERRA ALTA PER
PROMOCIÓ TURÍSTICA CELLERS
76500 CONVENI CC TERRA ALTA MILLORA DELS
CELLERS DEL PINELL DE BRAI I GANDESA
78005 CONVENI OBRES CELLERS
MODERNISTES GANDESA I PINELL DE
BRAI
78006 CONVENI ARRANJAMENT CAMPANAR
POBLE NOU DEL DELTA
76208 CONVENI AJUNT.CREIXELL
REHABILITACIÓ CAMPANAR
46200 CONVENI AMB AJUNTAMENTS PROGRAMA ESPORT NET
46201 CONVENI AJUNTAMENT TARRAGONA JOCS DE LA MEDITERRÀNIA
24000 EDICIÓ COL·LECCIÓ TAMARIT

31.815,00

31.815,00

2021 325

22103 COMBUSTIBLES I ALTRES

8.000,00

8.000,00

2021 325

22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES

2.000,00

2022 325

22130 MATERIAL DIDÀCTIC

2022 325

22300 SERVEI DE TRANSPORT

2022 325

63200 INVERSIONS PER OBRES

-3.600,00

-3.600,00

2032 326

22300 SERVEI DE TRANSPORT

-1.500,00

-1.500,00

2032 326

22602 PUBLICITAT I PROMOCIÓ

-1.000,00

-1.000,00

2032 326

-6.100,00

-6.100,00

2032 326

22606 DESPESES DIVERSES ORGANITZACIÓ DE
CURS
22699 DESPESES ESPECIALS

2032 326

63900 ADQUISICIÓ D'INSTRUMENTS

2033 326

22102 SUBMINISTRAMENT GAS

3000 450

22502 TRIBUTS

3000 453

22706 CONTRACTES DE CONSULTORIA I
ASSISTÈNCIA
60911 CONDICIONAMENT ACCÉS L'ESPLUGA DE
FRANCOLI TV-7001.
60914 GIRADOR CARRETERA DE LA MUSARA.

1200 313

1200 313

2010 334
2010 334
2010 334
2010 336
2010 336
2010 336

2010 336
2010 336
2010 341
2010 341

3020 453
3020 453
3020 453
3020 453
3020 453
3020 453

80.000,00
-60,29

-54.283,20

-54.343,49

-25.716,80

-25.716,80
100.000,00

100.000,00

43.000,00

43.000,00

100.000,00
-18.000,00

-18.000,00

100.000,00
-25.000,00

-25.000,00

40.000,00

40.000,00
-80.000,00

-80.000,00

40.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

2.000,00
3.000,00

3.000,00

600,00

600,00

-2.000,00

-2.000,00
10.600,00

10.600,00

6.000,00

6.000,00

8.000,00

8.000,00
-23.000,00

47.830,00

47.830,00

80.000,00

80.000,00

60998 SEMAFORS A LA TP-2031 AL CATLLAR I
ALS PALLARESOS
61910 EIXAMPLAMENT PONT ACCÉS ALS
REGUERS T-342
61912 ACCÉS A BELLAVISTA (NULLES) TV-2035

-23.000,00

-164.456,72

-164.456,72

-110.000,00

-110.000,00

-8.712,64

-8.712,64

-27.720,72

-27.720,72

3060 450

61932 CONDICIONAMENT ROTONDA ACÉS
ALMOSTER TV-7048
61936 CONDICIONAMENT TRAVESERA MORA
D'EBRE TV-324.
22799 REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIONS
D'OBRES
61001 REDACCIO PROJECTE CONDICONAMENT
T-2021 TRAM VESPELLA
61003 REDACCIÓ PROJECTE DE ROTONDA A LA
CRTA. DE GODALL A ULLDECONA
22103 COMBUSTIBLES I ALTRES

75.000,00

75.000,00

3060 450

22111 MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL

10.000,00

10.000,00

3060 453

21001 SENYALITZACIÓ XARXA DE CARRETERES

50.000,00

50.000,00

3020 453
3050 450
3050 450
3050 450

352.854,92

134.060,08

486.915,00

30.000,00

30.000,00
-100.000,00

-100.000,00

-1.000,00

-1.000,00

200.000,00

200.000,00

4020 920

21002 BARRERES I ABALISAMENTS XARXA
CARRETERES
22100 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA

50.000,00

50.000,00

4020 920

22699 ALTRES DESPESES SERVEIS GENERALS

12.500,00

12.500,00

4020 920

63300 INVERSIONS EDIFICIS CORPORATIUS

39.000,00

39.000,00

4020 920

63900 ALTRE MATERIAL INVENTARIABLE

4040 920

22001 SUBSCRIPCIONS REVISTES I
PUBLICACIONS
22706 ESTUDIS I TREBALLS SEGONA FASE
PLAÇA DE BRAUS
62700 PROJECTE TARRACO ARENA PLAÇA

3060 453

4150 150

5.000,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00

369.340,00

369.340,00

188.800,00

188.800,00

16.691,29

16.691,29

6012 933

20200 LLOGUER EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS
22502 TRIBUTS

30.000,00

30.000,00

8000 920

22706 TREBALLS ASSISTÈNCIA TÈCNICA

40.000,00

40.000,00

8010 221

161

48.000,00

48.000,00

8010 920

48101 AJUTS ESTUDIANS PRÀCTIQUES

3.600,00

3.600,00

8040 241

22706 TREBALLS D'ASSISTENCIA TÈCNICA

8.000,00

9000 324
9020 920

45101 CONVENI URV - SUPORT PARCS
TECNOLÒGICS
22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

9020 920

63600 EQUIPAMENTS INFORMÁTICS

9030 920

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

9030 920

64101 APLICACIONS INFORMÀTIQUES

9050 920

22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

4150 336
6012 933

DESPESES JUBILACIONS AVANÇADES

TOTAL MODIFICACIONS DESPESES

8.000,00
300.000,00

300.000,00

49.000,00

49.000,00
-25.000,00

20.510,00

20.510,00

21.240,00

21.240,00
-24.000,00

844.260,00 1.733.311,21

0000
8000

Econ.

Descripció

42090 APORTACIÓ SANITÀRIA PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 06-09
43000 SEGURETAT SOCIAL COMPENSADA

TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS

-24.000,00

1.946.619,55 -1.946.619,55 -186.957,33 2.390.613,
88

ORIGEN DELS FONS
Org.

-25.000,00

Total Modificació
2.389.413,88
1.200,00

2.390.613,88

2. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la
data de publicació al BOP, durant els quals els interessats podran
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
3. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions,
l’aprovació serà definitiva.
PUNT 5.2.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT PER
FACTURES CORRESPONENT A EXERCICIS ECONÒMICS DE L’ANY
2011.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions de conformitat que
inclouen factures conformades pels responsables de diferents
departaments de la Diputació. Aquestes factures corresponen a
exercicis econòmics anteriors i adjunten un informe justificatiu del motiu
pel qual es tramiten enguany.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions de
conformitat, s’han emès les relacions comptables d'obligacions
reconegudes per tal d’aprovar les factures.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de
pressupostos, estableix que "correspon al ple de l’entitat el
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi hagi dotació
pressupostària, d’operacions especials de crèdit o de concessions de
quitament i espera".
2. Les Bases d'Execució del Pressupost d'aquesta Diputació, 27, 28 i
concordants que regulen el reconeixement i liquidació d'obligacions per
l'exercici econòmic d'enguany.
EL PLE per unanimitat ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions que es relacionen i
s’annexen a l’expedient, per un import total de 391,71 euros, ja que es
disposa de crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries
corresponents.
Servei d'Assistència al Ciutadà (SAC) ........................... 82,95 €
Núm. 1254....................................................................... 82,95 €
Serveis interns ............................................................... 308,76 €
Núm. 1255....................................................................... 308,76 €

2.- Ordenar el pagament perquè per part de la Tresoreria s'abonin els
imports, als proveïdors, de les factures que figuren en dites relacions.

PUNT 5.3. - DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PER AL PAGAMENT DE
LES OBLIGACIONS D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
Es dóna compte de l’informe trimestral a 30 de juny de 2012 relatiu al
compliment dels terminis per al pagament de les obligacions d’acord
amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, que és com segueix:
“Que d’acord amb l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra
la morositat de les operacions comercials, a data 30 de juny de 2012 no hi hagut
cap factura que hagi incomplert el termini de tres mesos des de la seva anotació al
registre de factures de l’entitat local i la data corresponent a l’aprovació del
reconeixement de l’obligació.”

També es dóna compte de l’informe del Tresorer i Interventor on es fa
constar a data de 30 de juny de 2012 de les obligacions pendents de
pagament que incompleixen els 50 dies de termini, que és com segueix:
“Donant compliment amb el que estableix l’article 4.3. de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat de les operacions comercial,
INFORMEN

1.- Que dels pagaments realitzats durant el segon trimestre de 2012
obtenim la següent estadística (veure detall annex 1 ):
Dins del període legal de Fora del període legal
Període mig
40 dies de pagament
de pagament
Període mig
pagament
pagament excedit (PMPE) Nombre de
Nombre de
(PMP) (dies)
(dies)
pagaments Import total pagaments
Import
CORPORACIÓ
P.TURISME
BASE

18
40
9

11
20
23

2.841
249
674

6.404.061,54
329.473,08
4.285.981,36

67
112
23

51.239,01
162.290,61
20.566,86

2.- Que dels pendents de pagament a final del segon trimestre de 2012
obtenim la següent estadística (veure detall annex 2):

Període mig
del pendent
de pagament
(PMPP) (dies)
CORPORACIÓ
P.TURISME
BASE

Dins del període legal de Fora del període legal
Període mig del
pagament a final de
de pagament a final
pendent de
trimestre
de trimestre
pagament
excedit
Nombre de
Nombre de
(PMPPE) (dies) pendents
Import total
pendents
Import

22
16
21

427
11
21

637
107
78

1.280.796,01
83.798,99
326.613,40

10
1
10

“
El PLE en queda assabentat.

PUNT 5.4.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
D’acord amb la Base d’Execució del Pressupost número 4, es dóna
compte de l’estat d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona a data 30 de juny de 2012, segons les dades comptables
que consten a l’expedient.
En l’estat d’execució es detalla:

30.387,88
596,40
56.030,05

Situació de despeses a 30/06/2012. Composició dels crèdits definitius
per coordinacions:
Area de Coordinació
Organs de Govern

Crèdits Inicials
2.518.918,87

Modificacions
847,24

Crèdits Definitius
2.519.766,11

SAM

26.365.676,59

45.394.549,31

71.760.225,90

SAC

21.963.005,19

6.477.756,44

28.440.761,63

SAT

10.087.514,04

16.678.729,27

26.766.243,31

4.735.829,75

8.566.937,96

13.302.767,71

Serveis Interns
Presidència i Planificació
Secretari, Intervenció i Tresoreria

3.197.326,62

1.971.904,86

5.169.231,48

24.296.746,76

13.875.874,86

38.172.621,62

RH i Polítiques Actives d'Ocupació

5.802.449,99

784.067,85

6.586.517,84

Coneixement i Qualitat

4.305.532,19

1.856.402,62

6.161.934,81

Patronat de Turisme

4.465.000,00

1.874.436,10

6.339.436,10

107.738.000,00

97.481.506,51

205.219.506,51

Total Pressupost

Situació de despeses a 30/06/2012. Estat d’execució dels crèdits
definitius per coordinacions:
Area de Coordinació
Organs de Govern
SAM

Crèdit
Disponible
1.466.135,37

Crèdit
Retingut
0,00

Crèdit
Autoritzat
0,00

Crèdit
Compromès
0,00

Obligacions
Recon.
1.053.630,74

6.622.376,67 11.071.521,50

4.607.706,18

24.574.802,60

24.883.818,95

SAC

11.539.880,47

535.634,55

2.511.578,45

4.625.934,18

9.227.733,98

SAT

9.575.823,12

523.316,93

8.182.201,87

3.106.712,58

5.378.188,81

Serveis Interns

5.646.427,99

48.229,04

1.315.726,42

3.557.833,02

2.734.551,24

Presidència i Planificació

2.608.392,91

130.500,00

48.167,06

980.887,74

1.401.283,77

23.346.355,70

0,00

619.158,48

5.420.352,36

8.786.755,08
2.664.162,88

Secretari, Intervenció i Tresoreria
RH i Polítiques Actives d'Ocupació

3.770.383,97

3.438,24

56.412,20

92.120,55

Coneixement i Qualitat

2.512.133,89

528.166,45

834.074,93

1.306.461,48

981.098,06

Patronat de Turisme

1.550.302,26

220.000,00

701.418,38

1.651.404,34

2.216.311,12

68.638.212,35 13.060.806,71 18.876.443,97

45.316.508,85

59.327.534,63

Total Pressupost

Situació de despeses a 30/06/2012. Composició dels crèdits definitius
per capítols:
Despeses per Capítols
De Personal
En Bens Corrents i Serveis
Financers
Transferències Corrents
Inversions Reals

Crèdits Inicials
42.694.335,83

Modificacions
472.096,85

Crèdits Definitius
43.166.432,68

13.106.157,76

7.523.038,62

20.629.196,38

1.563.000,00

230.000,00

1.793.000,00

24.604.869,71

11.639.509,64

36.244.379,35

3.423.959,00

31.958.266,02

35.382.225,02

13.216.677,70

27.846.269,89

41.062.947,59

Actius Financers

0,00

15.031.509,47

15.031.509,47

Pasius Financers

9.129.000,00

2.780.816,02

11.909.816,02

107.738.000,00

97.481.506,51

205.219.506,51

Transferències de Capital

Total Pressupost

Situació de despeses a 30/06/2012. Estat d’execució dels crèdits
definitius per capítols:

Crèdit
Disponible
25.914.079,79

Retenció
crèdit
0,00

Crèdit
Autoritzat
0,00

En bens i serveis

7.322.667,61

311.772,87

2.574.015,49

4.982.548,85

Financeres

1.008.931,80

0,00

0,00

0,00

784.068,20

Transferencies corrents

7.861.140,31

8.181.827,42

4.994.594,22

7.184.140,34

8.022.677,06

17.276.171,75

353.506,42

7.840.985,42

6.727.282,94

3.184.278,49

2.133.273,70

4.213.700,00

3.365.202,26 26.386.142,72

4.964.628,91

25,89

0,00

101.646,58

7.121.921,50

0,00

0,00

Despeses per Capítols
De personal

Inversions reals
Transferencies de capital
Actius financers
Passius financers
Total Pressupost

Crèdit Obligacions
Compromès
Recon.
36.394,00 17.215.958,89
5.438.191,56

0,00 14.929.837,00
0,00

4.787.894,52

68.638.212,35 13.060.806,71 18.876.443,97 45.316.508,85 59.327.534,63

Situació d’ingressos a 30/06/2012. Grau d’execució dels Ingressos:
Pressupost

Previsió Inicial

Corporació

103.273.000,00

95.607.070,41

198.880.070,41

4.465.000,00

1.874.436,10

6.339.436,10

1.199.748,20

107.738.000,00

97.481.506,51

205.219.506,51

73.140.926,59

Patronat de Turisme
Total Pressupost

Modificacions Previsió Definitiva

Drets Reconeguts
71.941.178,39

El PLE en queda assabentat.

6.- ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS
PUNT 6.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ ,
INSPECCIÓ, COMPROVACIÓ I RECAPTACIÓ DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS.
El secretari p.d. acctal. de BASE-Gestió d’Ingressos ha emès un
informe en relació amb la necessitat de modificació de l’Ordenança
fiscal general de BASE-Gestió d’Ingressos.
Concretament consisteix en la modificació de l’apartat 2 de l’article 102
de l’Ordenança fiscal general de BASE-Gestió d’Ingressos, de gestió,
liquidació, inspecció, comprovació i recaptació, per tal de rebaixar el
límit vigent en la concessió de fraccionaments i ajornaments,
actualment establert en 300 € de deute, a 100 €, atorgant els terminis
mínims que disposa l’esmentada ordenança, atès que hi ha molts
contribuents que sol·liciten aquesta ajuda.
La Secretaria General de la Diputació de Tarragona ha informat
favorablement en relació amb la proposta de modificació de l’apartat 2
de l’article 102 de l’Ordenança fiscal general de BASE-Gestió
d’Ingressos.
La Intervenció General de la Diputació de Tarragona ha informat
favorablement en relació amb la proposta de modificació de l’apartat 2

de l’article 102 de l’Ordenança fiscal general de BASE-Gestió
d’Ingressos.
Per tot això, vist l’acord del Consell Rector de BASE, el PLE per
unanimitat ACORDA:
Primer: Aprovar la modificació de l’apartat 2 de l’article 102 de
l’Ordenança fiscal general de BASE-Gestió d’Ingressos, en els
següents termes:
La redacció actual de l’apartat 2 de l’article 102 és la següent:
Article 102. Criteris generals de concessió
2. En cap cas es concediran ajornaments ni fraccionaments quan
l’import del principal del deute en període voluntari o l’import de
l’expedient executiu sigui inferior a 300 euros.
La redacció modificada de l’apartat 2 de l’article 102 és la següent:
Article 102. Criteris generals de concessió
2. En cap cas es concediran ajornaments ni fraccionaments quan
l’import del principal del deute en període voluntari o l’import de
l’expedient executiu sigui inferior a 100 euros.
Segon.- Obrir un termini d’exposició pública de trenta dies, comptats a
partir de la data de publicació a BOP, durant els quals podran
presentar-se les reclamacions, objeccions i suggeriments que els
tercers interessats considerin oportunes.
Tercer: Un cop finalitzat el termini d’exposició pública, el ple adoptarà
l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions que s’hagin
presentat. Si no es presentessin reclamacions, l’acord inicial s’entendrà
elevat a definitiu, procedint-se a la ulterior publicació del text íntegre de
l’ordenança fiscal aprovada, requisit indispensable per a la seva entrada
en vigor.

PUNT 6.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, DE LA SOL·LICITUD AL
MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ CENSAL DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE L’AJUNTAMENT DE
CUNIT.
De conformitat amb l’informe del cap de Departament d’Inspecció i
Comprovació de BASE-Gestió d’Ingressos, de data 5 de juliol de 2012,
sobre la delegació de funcions de gestió censal en l’Impost sobre
Activitats Econòmiques.

De conformitat amb l’establert en el punt 1r de l’article 91 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual es possibilita a les Diputacions
provincials a assumir per delegació les competències en matèria de
gestió censal de l’Impost sobre Activitats Econòmiques que té
atribuïdes l’Administració Tributària de l’Estat.
Vist que la inspecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de
l’Ajuntament de Cunit està delegada a la Diputació de Tarragona per
Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 13 de desembre de 2011
(OEHA/3524/2011) (BOE número 311, de 27 de desembre de 2011).
Vist que l’Ajuntament de Cunit té delegada la gestió de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques en la Diputació de Tarragona.
Vist el desenvolupament reglamentari general de l’article 91 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, contingut en el Reial
Decret 243/1995, de 17 de febrer, disposició en la qual es dicten
normes per a la gestió de l’Impost i es regula la delegació de
competències en matèria de gestió censal, així com les seves
condicions i efectes.
D’acord amb tot l’exposat, vist l’acord del Consell Rector de BASE, el
PLE per unanimitat Acorda:
Primer: Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda la delegació de les
competències de gestió censal de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques que té atribuïdes l’Administració Tributària de l’Estat,
segons el que disposa l’article 20 i següents del Reial Decret 243/1995,
de 17 de febrer, del municipi de Cunit.
Segon: De conformitat al que estableix l’article 20, paràgraf segon, del
Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, el terme municipal en el qual es
desenvoluparan les competències de gestió censal de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques, l’atribució de les quals se sol·liciten, és el de
Cunit.

PUNT 6.3.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU
DE
L’IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES I DE LA TAXA PER LLICÈNCIES
URBANÍSTIQUES DE L’AJUNTAMENT DEL MOTMELL.
L’Ajuntament del Montmell ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 25 de juny de 2012, relatiu a la
delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiva de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa per
llicències urbanístiques, a favor de la Diputació de Tarragona, de
conformitat amb els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, (en endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), i article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament del Montmell varen
formalitzar, en data 21 d’abril de 2006, conveni de delegació de
facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. acctal. de BASE, de data 12 de juliol
de 2012, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, vist l’acord del Consell Rector de BASE, el PLE per
unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
del Montmell a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu
Ple en la sessió del dia 25 de juny de 2012, tal com consta al certificat
de l’acord indicat en la part expositiva:
-

Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
executiu de:
a) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
b) Taxa per llicències urbanístiques

Segon: Aprovar, i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents.
Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2015 prorrogable per reconducció tàcita, per
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica
que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis
encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.
Cinquè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.

Sisè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
signar l’Annex I del conveni de delegació.
“ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DEL MONTMELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

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

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

b)
c)
d)
e)
f)
g)

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i
exposició pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria
de gestió dels ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió
dels ingressos de dret públic.

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES MUNICIPALS
TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions
de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o
denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic.

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES MUNICIPALS
TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
PREU PÚBLIC PER SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
MULTES COERCITIVES
SANCIONS URBANÍSTIQUES
TAXA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
MUNICIPAL
PREU PÚBLIC DE NETEJA DE SOLARS
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

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

b)
c)
d)
e)
f)
g)

L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment.
L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions
de pagament.
La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos
de demora i costes.
La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació executiva dels ingressos de dret públic.

PUNT 6.4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU DE DIVERSES TAXES I UN PREU PÚBLIC DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS.
L’Ajuntament de Riudoms ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 7 de juny de 2012, relatiu a la delegació
de facultats en matèria de recaptació en període període executiu de la
Taxa per la prestació del servei municipal de la Llar d’Infants, la Taxa
per la prestació de serveis en els equipaments esportius municipals, la
Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local, la Taxa per la tramitació d’autoritzacions ambientals,
llicències ambientals i activitats sotmeses al règim de comunicació
prèvia, la Taxa per la prestació del servei de cementiri municipal, la
Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de

qualsevol mena i el Preu públic per a la prestació del servei
d’ensenyaments musicals, a favor de la Diputació de Tarragona, de
conformitat amb els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, (en endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), i article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Riudoms varen formalitzar,
en data 15 de febrer de 2008, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. acctal. de BASE, de data 12 de juliol
de 2012, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament, si bé fa constar que en relació amb la delegació
de Taxa per la prestació de serveis en els equipaments esportius
municipals no es tramitarà la seva acceptació fins que no s’emeti el
corresponent informe jurídic.
Per tot això, vist l’acord del Consell Rector de BASE, el PLE per
unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Riudoms a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu
Ple en la sessió del dia 7 de juny de 2012, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:
-

Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
executiu de:
a) Taxa per la prestació del servei municipal de la Llar
d’Infants
b) Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial
del domini públic local
c) Taxa per la tramitació d’autoritzacions ambientals,
llicències ambientals i activitats sotmeses al règim de
comunicació prèvia.
d) Taxa per la prestació del servei de cementiri municipal
e) Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
f) Preu públic per a la prestació del servei d’ensenyaments
musicals

Segon: Aprovar, i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex
modificat del conveni esmentat a la part expositiva, on consten les
delegacions vigents.
Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2015 prorrogable per reconducció tàcita, per

períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica
que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis
encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.
Cinquè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Sisè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
signar l’Annex I del conveni de delegació.
“ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

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

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de
les llistes cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva
aprovació i exposició pública, així com la pràctica de
liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i
bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats
en matèria de gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos
delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de
declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si
s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de
la gestió dels ingressos de dret públic.

APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES
- TAXES:
1. Taxa per llicències urbanístiques
2. Taxa pel servei de gestió de residus
3. Taxa de clavegueram
4. Taxa d’abastament d’aigua
5. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- QUOTES DE CONSERVACIÓ
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió
o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes
realitzats en l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de
la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de
dret públic:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES
QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ,
CONTRIBUCIONS ESPECIALS,
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
TAXES:

1.
2.
3.
4.
5.

Taxa per llicències urbanístiques
Taxa pel servei de gestió de residus
Taxa de clavegueram
Taxa d’abastament d’aigua
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
6. Taxa per la prestació del servei municipal de la Llar d’Infants
7. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local
8. Taxa per la tramitació d’autoritzacions ambientals, llicències
ambientals i activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia
9. Taxa per la prestació del servei de cementiri municipal
10. Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies de qualsevol mena.
- PREUS PÚBLICS.
1. Preu públic per a la prestació del servei d’ensenyaments
musicals
- MULTES I SANCIONS
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als
ingressos que resultin impagats en període voluntari, així com
l’exercici de les funcions pròpies del procediment administratiu
de constreyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs,
interessos de demora i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de
pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes
realitzats en l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de
la recaptació executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de
comunicacions, diligències i actes, emissió de propostes de
regularització de la situació tributària, pràctica de liquidacions i
resolució dels expedients de regularització.

b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a
petició motivada dels altres departaments de BASE-Gestió
d’Ingressos o òrgans municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de
BASE-Gestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els
òrgans municipals es sol.licitin aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria
tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin
contra actes dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió
d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les
liquidacions que es derivin de les actuacions inspectores, així com
de les multes que s’imposin en els procediments sancionadors que
s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
inspecció dels ingressos de dret públic.
APARTAT 5
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència
Catalana de l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’agua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant
l’Agència Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les
corresponents declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats
resultants de les declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió
dels actes administratius resultants de les declaracions del cànon
de l’aigua.

7.-ASSUMPTES DE LES COMISSIONS LIQUIDADORES DELS
ORGANISMES AUTONOMS
PUNT 7.1.- PROPOSTA-DICTAMEN DE LA COMISSIÓ LIQUIDADORA
PER LA CONSOLIDACIÓ COMPTABLE EN RELACIÓ A LA
DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE LA SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ-OASI
I. EXPOSICIÓ DE FETS I ANTECEDENTS:
En compliment de la voluntat estratègica de la Presidència, manifestada
en el discurs d’investidura de 8 de juliol de 2011, el Ple de la Diputació
de Tarragona, en data 29 de juliol de 2011, va acordar iniciar el
procediment per a la dissolució de l’Organisme Autònom per a la
Societat de la Informació - OASI, creant a l’efecte la comissió
liquidadora amb competències per a impulsar tots els actes necessaris
per a executar l’esmentat acord.

Atès l’acord plenari de 29 de juliol de 2011 d’iniciar el procediment de
dissolució i el de 21 de desembre de 2011 que va acordar inicialment la
dissolució de l’organisme autònom amb efectes 31 de desembre de
2011 i la successió universal de tots els seus bens, drets i obligacions
per part de la Diputació de Tarragona, ha resultat procedent
confeccionar i aprovar la liquidació del pressupost de dit organisme
corresponent a l’exercici 2011, així com la formulació del seu Compte
General, que caldrà sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de
Comptes i posterior aprovació plenària. Com a culminació de tot
l’anterior, cal procedir a elevar a dictamen i coneixement de la comissió
liquidadora, aprovada en l’acord de 21 de juliol de 2011, i posterior
acord plenari, la confecció, contingut, anàlisi i si s’escau, incorporació a
la Corporació successora, del contingut específic dels comptes
referents a la dissolució, referits a 31 de desembre de 2011, així com la
incorporació als balanços i comptes de la pròpia Diputació de
Tarragona, proposant la data d’1 de gener per ala realització d’aquesta
incorporació econòmico-financera i patrimonial.

II. EXPLICACIÓ DELS CONTINGUTS I ALTRES ASPECTES EN
MATÈRIA COMPTABLE I RÈGIM PATRIMONIAL:
Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2011 per Decret de data
22/02/2012 de l’Organisme Autònom per a la Societat de la Informació OASI, es procedeix a donar compliment a l’acord de dissolució
esmentat, integrant la comptabilitat de l’organisme dins la comptabilitat
de la Corporació. En el procés de consolidació comptable s’ha
considerat la data 31 de desembre a efectes de dissolució i confecció
dels estats comptables de liquidació de l’ens i el d’1 de gener a efectes
de consolidació i integració comptable amb els comptes de la Diputació
(Annex 1 Balanç de Situació i Balanç de Comprovació de Sumes i
Saldos a 31/12/2011), consistent bàsicament en:
•

Els comptes de l’immobilitzat per valor net de 280.268,87 €
(Annex 2 relació dels bens que integren l’immobilitzat) es
traspassen a la Diputació, comptabilitzant per una banda el valor
brut comptable d’adquisició o adscripció i per l’altra el valor de
l’amortització acumulada.

•

S’extingeix l’adscripció dels béns que la Diputació va realitzar a
favor de l’organisme autònom per valor de 150.052,67 € i també
la cessió de béns per valor de 55.675,88 € (Annex 3 relació dels
béns en adscripció i cessió), realitzant els assentaments
comptables conseqüència d’aquesta extinció.

•

Els saldos dels comptes de tresoreria per import de 124.956,55 €
(Annex 4 comptes de tresoreria) i que coincideixen amb els que
reflexa l’acta d’arqueig a 31 de desembre de 2011, els saldos

han estat transferits a comptes corrents a nom de la Diputació i
s’han cancel·lat els comptes corrents de l’organisme.
•

Els saldos de deutors i de creditors pressupostaris corresponents
a drets pendents de cobrament per import de 282.460,06 € dels
quals 281.788,25 € corresponen a crèdits entre la Diputació i
l’organisme autònom i quedaran compensats al coincidir en la
mateixa persona de creditor i deutor i obligacions pendents de
pagament per import de 80.190,94 € (Annex 5 relació de
deutors i creditors pressupostaris) es traspassen a la Corporació
com a deutors i creditors pressupostaris d’exercicis tancats.

•

Finalment també es traspassen els deutors no pressupostaris per
operacions de tresoreria per import de 266,00 € i els creditors no
pressupostaris per operacions de tresoreria per import de
60.425,35 €, dels quals 25.621,92 € corresponen a crèdits entre
la Diputació i l’organisme autònom i quedaran compensats al
coincidir en la mateixa persona de creditor i deutor (Annex 6
relació de deutors i creditors extrapressupostaris).

•

Es dóna compte de la liquidació aprovada per decret de data 22
de febrer de 2012 i que ha presentat un Romanent Líquid de
Tresoreria següent (annex 7).
o Romanent de Tresoreria Total: 267.066,32 €
o Romanent de Crèdit reincorporat: 37.095,03 €
o Romanent Líquid de Tresoreria de lliure disposició:
267.066,32 €

•

El Compte de Resultats de l’exercici (annex 8) que ha presentat
un resultat de – 90.592,12 €.

•

Annex 9.
autònom.

•

Annex 10. Balanços de la Diputació de Tarragona acreditatius de
la integració dels que provenen dels organismes autònoms
dissolts.

Assentament

tancament

patrimonial

organisme

En conseqüència, i atès que es disposa de tots els comptes adients per
a la liquidació per dissolució de l’ens,
El Ple per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar els estats de comptes elaborats per la Intervenció de la
Diputació de Tarragona, corresponents a l’Organisme Autònom per a la
Societat de la Informació - OASI, referits a data 31 de desembre de
2011, confeccionats en compliment de l’acord de dissolució adoptat pel
Ple en data 21 de desembre de 2011 i integrat pels estats següents:

-

Balanç de situació – Annex 1.1
Balanç de sumes i saldos – Annex 1.2
Béns de l’immobilitzat, per comptes – Annex 2
Béns en adscripció i béns en cessió – Annex 3
Comptes de Tresoreria – Annex 4
Deutors i Creditors pressupostaris – Annex 5
Deutors i Creditors extrapressupostaris – Annex 6

Segon. Aprovar la incorporació dels esmentats comptes als de la
Diputació de Tarragona, en tant que successor universal de l’esmentat
organisme autònom, establint la data d’1 de gener de 2012 a efectes de
la integració dels referits comptes.

PUNT 7.2.- PROPOSTA-DICTAMEN DE LA COMISSIÓ LIQUIDADORA
PER LA CONSOLIDACIÓ COMPTABLE EN RELACIÓ A LA
DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM “ESCOLES D’ART I
DISSENY”
I. EXPOSICIÓ DE FETS I ANTECEDENTS:
En compliment de la voluntat estratègica de la Presidència, manifestada
en el discurs d’investidura de 8 de juliol de 2011, el Ple de la Diputació
de Tarragona, en data 29 de juliol de 2011, va acordar iniciar el
procediment per a la dissolució de l’Organisme Autònom “Escoles d’Art i
Disseny”, creant a l’efecte la comissió liquidadora amb competències
per a impulsar tots els actes necessaris per a executar l’esmentat
acord. A la mateixa resolució, s’acorda l’inici de procediment per a la
creació de l’Organisme Autònom “Escoles d’Activitats Artístiques”.
Posteriorment, el Ple de la Diputació, en data 30 de setembre de 2011,
va aprovar la reestructuració organitzativa tècnica de la Diputació,
resultant del nou cartipàs de govern aprovat per acord plenari de 29 de
juliol de 2011, i que conté el règim transitori, fins a la seva dissolució
efectiva, de l’Organisme Autònom “Escoles d’Art i Disseny”, als efectes
de la seva vinculació funcional.
Finalment, el Ple de la Diputació de Tarragona, en data 25 de novembre
de 2011, va deixar sense efecte l’acord plenari de 29 de juliol de 2011
en allò referent a l’inici del procediment per a la creació de l’Organisme
Autònom “Escoles d’Activitats Artístiques”, així com tot allò referent a
aquest nou organisme autònom contingut a l’acord de 30 de setembre
de 2011, atès que s’acorda establir la gestió directa per part de la
Diputació de Tarragona del servei que es presta en els Centres
d’Educació Artística, és a dir, Escoles de música i Conservatoris de
grau mitjà de música a Tarragona, Reus i Tortosa, i Escoles d’Art i
Disseny a Tarragona, Reus, Tortosa i Taller d’Art a Valls.
Atès l’acord plenari de 29 de juliol de 2011 d’iniciar el procediment de
dissolució, de 25 de novembre de 2011 de no creació d’un nou

organisme autònom per a agrupar els ensenyaments artístics, el de 21
de desembre de 2011 que va acordar inicialment la dissolució de
l’organisme autònom amb efectes 31 de desembre de 2011 i la
successió universal de tots els seus bens, drets i obligacions per part de
la Diputació de Tarragona, ha resultat procedent confeccionar i aprovar
la liquidació del pressupost de dit organisme corresponent a l’exercici
2011, així com la formulació del seu Compte General, que caldrà
sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes i posterior
aprovació plenària. Com a culminació de tot l’anterior, cal procedir a
elevar a dictamen i coneixement de la comissió liquidadora, aprovada
en l’acord de 21 de juliol de 2011, i posterior acord plenari, la confecció,
contingut, anàlisi i si s’escau, incorporació a la Corporació successora,
del contingut específic dels comptes referents a la dissolució, referits a
31 de desembre de 2011, així com la incorporació als balanços i
comptes de la pròpia Diputació de Tarragona, proposant la data d’1 de
gener per ala realització d’aquesta incorporació econòmico-financera i
patrimonial.

II. EXPLICACIÓ DELS CONTINGUTS I ALTRES ASPECTES EN
MATÈRIA COMPTABLE I RÈGIM PATRIMONIAL:
Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2011 per Decret de data
22/02/2012 de l’Organisme Autònom “Escoles d’Art i Disseny”, es
procedeix a donar compliment a l’acord de dissolució esmentat,
integrant la comptabilitat de l’organisme dins la comptabilitat de la
Corporació. En el procés de consolidació comptable s’ha considerat la
data 31 de desembre a efectes de dissolució i confecció dels estats
comptables de liquidació de l’ens i el d’1 de gener a efectes de
consolidació i integració comptable amb els comptes de la Diputació
(Annex 1 Balanç de Situació i Balanç de Comprovació de Sumes i
Saldos a 31/12/2011), consistent bàsicament en:
•

Els comptes de l’immobilitzat per valor net de 2.888.863,40 €
(Annex 2 relació dels béns que integren l’immobilitzat) es
traspassen a la Diputació, comptabilitzant per una banda el valor
brut comptable d’adquisició o adscripció i per l’altra el valor de
l’amortització acumulada.

•

S’extingeix l’adscripció dels béns que la Diputació va realitzar a
favor de l’organisme autònom per valor de 4.014.188,85 €
(Annex 3 relació dels béns en adscripció), realitzant els
assentaments comptables conseqüència d’aquesta extinció.

•

Els saldos dels comptes de tresoreria per import de 388.500,56 €
(Annex 4 comptes de tresoreria) i que coincideixen amb els que
reflexa l’acta d’arqueig a 31 de desembre de 2011, els saldos
han estat transferits a comptes corrents a nom de la Diputació i
s’han cancel·lat els comptes corrents de l’organisme.

•

Els saldos de deutors i de creditors pressupostaris corresponents
a drets pendents de cobrament per import de 905.317,86 €, dels
quals 450.000 € corresponen a crèdits entre la Diputació i
l’organisme i quedaran compensats al coincidir en la mateixa
persona de creditor i deutor, i obligacions pendents de pagament
per import de 495.365,15 € (Annex 5 relació de deutors i
creditors pressupostaris) es traspassen a la Corporació com a
deutors i creditors pressupostaris d’exercicis tancats.

•

Finalment també es traspassen els deutors no pressupostaris per
operacions de tresoreria per import de 1.439,27 € i els creditors
no pressupostaris per operacions de tresoreria per import de
179.786,21 € (Annex 6 relació de deutors i creditors
extrapressupostaris).

•

Es dóna comte de la liquidació aprovada per decret de data 22
de febrer de 2012 i que ha presentat un Romanent Líquid de
Tresoreria següent (annex 7).
o Romanent de Tresoreria Total: 620.106,33 €
o Romanent de Crèdit reincorporat: 32.592,78 €
o Romanent Líquid de Tresoreria de lliure disposició:
620.106,33 €

•

El Compte de Resultats de l’exercici (annex 8) que ha presentat
un resultat de – 154.063,21 €.

•

Annex 9.
autònom.

•

Annex 10. Balanços de la Diputació de Tarragona acreditatius de
la integració dels que provenen dels organismes autònoms
dissolts.

Assentament

tancament

patrimonial

organisme

En conseqüència, i atès que es disposa de tots els comptes adients per
a la liquidació per dissolució de l’ens,
El Ple per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar els estats de comptes elaborats per la Intervenció de la
Diputació de Tarragona, corresponents a l’Organisme Autònom
“Escoles d’Art i Disseny”, referits a data 31 de desembre de 2011,
confeccionats en compliment de l’acord de dissolució adoptat pel Ple en
data 21 de desembre de 2011 i integrat pels estats següents:
-

Balanç de situació – Annex 1.1
Balanç de sumes i saldos – Annex 1.2
Béns de l’immobilitzat, per comptes – Annex 2
Béns en adscripció i béns en cessió – Annex 3
Comptes de Tresoreria – Annex 4

-

Deutors i Creditors pressupostaris – Annex 5
Deutors i Creditors extrapressupostaris – Annex 6

Segon. Aprovar la incorporació dels esmentats comptes als de la
Diputació de Tarragona, en tant que successor universal de l’esmentat
organisme autònom, establint la data d’1 de gener de 2012 a efectes de
la integració dels referits comptes.”

PUNT 7.3.- PROPOSTA-DICTAMEN DE LA COMISSIÓ LIQUIDADORA
PER LA CONSOLIDACIÓ COMPTABLE EN RELACIÓ A LA
DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM”ESCOLES DE MÚSICA I
CONSERVATORIS DE GRAU MITJÀ DE MÚSICA”.
I. EXPOSICIÓ DE FETS I ANTECEDENTS:
En compliment de la voluntat estratègica de la Presidència, manifestada
en el discurs d’investidura de 8 de juliol de 2011, el Ple de la Diputació
de Tarragona, en data 29 de juliol de 2011, va acordar iniciar el
procediment per a la dissolució de l’Organisme Autònom “Escoles de
música i Conservatoris de Grau Mitjà de música”, creant a l’efecte la
comissió liquidadora amb competències per a impulsar tots els actes
necessaris per a executar l’esmentat acord. A la mateixa resolució,
s’acorda l’inici de procediment per a la creació de l’Organisme Autònom
“Escoles d’Activitats Artístiques”.
Posteriorment, el Ple de la Diputació, en data 30 de setembre de 2011,
va aprovar la reestructuració organitzativa tècnica de la Diputació,
resultant del nou cartipàs de govern aprovat per acord plenari de 29 de
juliol de 2011, i que conté el règim transitori, fins a la seva dissolució
efectiva, de l’Organisme Autònom “Escoles de música i Conservatoris
de Grau Mitjà de música”, als efectes de la seva vinculació funcional.
Finalment, el Ple de la Diputació de Tarragona, en data 25 de novembre
de 2011, va deixar sense efecte l’acord plenari de 29 de juliol de 2011
en allò referent a l’inici del procediment per a la creació de l’Organisme
Autònom “Escoles d’Activitats Artístiques”, així com tot allò referent a
aquest nou organisme autònom contingut a l’acord de 30 de setembre
de 2011, atès que s’acorda establir la gestió directa per part de la
Diputació de Tarragona del servei que es presta en els Centres
d’Educació Artística, és a dir, Escoles de música i Conservatoris de
grau mitjà de música a Tarragona, Reus i Tortosa, i Escoles d’Art i
Disseny a Tarragona, Reus, Tortosa i Taller d’Art a Valls.
Atès l’acord plenari de 29 de juliol de 2011 d’iniciar el procediment de
dissolució, de 25 de novembre de 2011 de no creació d’un nou
organisme autònom per a agrupar els ensenyaments artístics, el de 21
de desembre de 2011 que va acordar inicialment la dissolució de
l’organisme autònom amb efectes 31 de desembre de 2011 i la
successió universal de tots els seus bens, drets i obligacions per part de

la Diputació de Tarragona, ha resultat procedent confeccionar i aprovar
la liquidació del pressupost de dit organisme corresponent a l’exercici
2011, així com la formulació del seu Compte General, que caldrà
sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes i posterior
aprovació plenària. Com a culminació de tot l’anterior, cal procedir a
elevar a dictamen i coneixement de la comissió liquidadora, aprovada
en l’acord de 21 de juliol de 2011, i posterior acord plenari, la confecció,
contingut, anàlisi i si s’escau, incorporació a la Corporació successora,
del contingut específic dels comptes referents a la dissolució, referits a
31 de desembre de 2011, així com la incorporació als balanços i
comptes de la pròpia Diputació de Tarragona, proposant la data d’1 de
gener per ala realització d’aquesta incorporació econòmico-financera i
patrimonial.

II. EXPLICACIÓ DELS CONTINGUTS I ALTRES ASPECTES EN
MATÈRIA COMPTABLE I RÈGIM PATRIMONIAL:
Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2011 per Decret de data
22/02/2012 de l’Organisme Autònom “Escoles de Música i
Conservatoris de Grau Mitjà de Música”, es procedeix a donar
compliment a l’acord de dissolució esmentat, integrant la comptabilitat
de l’organisme dins la comptabilitat de la Corporació. En el procés de
consolidació comptable s’ha considerat la data 31 de desembre a
efectes de dissolució i confecció dels estats comptables de liquidació de
l’ens i el d’1 de gener a efectes de consolidació i integració comptable
amb els comptes de la Diputació (Annex 1 Balanç de Situació i Balanç
de Comprovació de Sumes i Saldos a 31/12/2011), consistent
bàsicament en:
•

Els comptes de l’immobilitzat per valor net de 2.438.543,08 €
(Annex 2 relació dels béns que integren l’immobilitzat) es
traspassen a la Diputació, comptabilitzant per una banda el valor
brut comptable d’adquisició o adscripció i per l’altra el valor de
l’amortització acumulada.

•

S’extingeix l’adscripció dels béns que la Diputació va realitzar a
favor de l’organisme autònom per valor de 4.765.336,13 €
(Annex 3 relació dels béns en adscripció), realitzant els
assentaments comptables conseqüència d’aquesta extinció.

•

Els saldos dels comptes de tresoreria per import de 479.921,51 €
(Annex 4 comptes de tresoreria) i que coincideixen amb els que
reflexa l’acta d’arqueig a 31 de desembre de 2011, els saldos
han estat transferits a comptes corrents a nom de la Diputació i
s’han cancel·lat els comptes corrents de l’organisme.

•

Els saldos de deutors i de creditors pressupostaris corresponents
a drets pendents de cobrament per import de 1.203.784,75 € i
obligacions pendents de pagament per import de 41.186,69 €

(Annex 5 relació de deutors i creditors pressupostaris) es
traspassen a la Corporació com a deutors i creditors
pressupostaris d’exercicis tancats.
•

Finalment també es traspassen els deutors no pressupostaris per
operacions de tresoreria per import de 6.096,11 € i els creditors
no pressupostaris per operacions de tresoreria per import de
604.069,78 €, dels quals 262.260,54 € corresponen a crèdits
entre la Diputació i l’organisme i quedaran compensats al
coincidir en la mateixa persona de creditor i deutor (Annex 6
relació de deutors i creditors extrapressupostaris).

•

Es dóna comte de la liquidació aprovada per decret de data 22
de febrer de 2012 i que ha presentat un Romanent Líquid de
Tresoreria següent (annex 7).
o Romanent de Tresoreria Total: 1.044.596,30 €
o Romanent de Crèdit reincorporat: 77.936,20 €
o Romanent Líquid de Tresoreria de lliure disposició:
1.044.596,30 €

•

El Compte de Resultats de l’exercici (annex 8) que ha presentat
un resultat de – 157.840,24 €.

•

Annex 9.
autònom.

•

Annex 10. Balanços de la Diputació de Tarragona acreditatius de
la integració dels que provenen dels organismes autònoms
dissolts.

Assentament

tancament

patrimonial

organisme

En conseqüència, i atès que es disposa de tots els comptes adients per
a la liquidació per dissolució de l’ens,
El Ple per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar els estats de comptes elaborats per la Intervenció de la
Diputació de Tarragona, corresponents a l’Organisme Autònom
“Escoles de Música i Conservatoris de Grau Mitjà de Música”, referits a
data 31 de desembre de 2011, confeccionats en compliment de l’acord
de dissolució adoptat pel Ple en data 21 de desembre de 2011 i integrat
pels estats següents:
-

Balanç de situació – Annex 1.1
Balanç de sumes i saldos – Annex 1.2
Béns de l’immobilitzat, per comptes – Annex 2
Béns en adscripció i béns en cessió – Annex 3
Comptes de Tresoreria – Annex 4
Deutors i Creditors pressupostaris – Annex 5
Deutors i Creditors extrapressupostaris – Annex 6

Segon. Aprovar la incorporació dels esmentats comptes als de la
Diputació de Tarragona, en tant que successor universal de l’esmentat
organisme autònom, establint la data d’1 de gener de 2012 a efectes de
la integració dels referits comptes.
PUNT 7.4.- PROPOSTA-DICTAMEN DE LA COMISSIÓ LIQUIDADORA
PER LA CONSOLIDACIÓ COMPTABLE EN RELACIÓ A LA
DISSOLUCIÓ DE L’ORGANISME AUTÒNOM DESENVOLUPAMENT
LOCAL.
I. EXPOSICIÓ DE FETS I ANTECEDENTS:
En compliment de la voluntat estratègica de la Presidència, manifestada
en el discurs d’investidura de 8 de juliol de 2011, el Ple de la Diputació
de Tarragona, en data 29 de juliol de 2011, va acordar iniciar el
procediment per a la dissolució de l’Organisme Autònom
“Desenvolupament Local”, creant a l’efecte la comissió liquidadora amb
competències per a impulsar tots els actes necessaris per a executar
l’esmentat acord.
Atès l’acord plenari de 29 de juliol de 2011 d’iniciar el procediment de
dissolució i el de 21 de desembre de 2011 que va acordar inicialment la
dissolució de l’organisme autònom amb efectes 31 de desembre de
2011 i la successió universal de tots els seus bens, drets i obligacions
per part de la Diputació de Tarragona, ha resultat procedent
confeccionar i aprovar la liquidació del pressupost de dit organisme
corresponent a l’exercici 2011, així com la formulació del seu Compte
General, que caldrà sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de
Comptes i posterior aprovació plenària. Com a culminació de tot
l’anterior, cal procedir a elevar a dictamen i coneixement de la comissió
liquidadora, aprovada en l’acord de 21 de juliol de 2011, i posterior
acord plenari, la confecció, contingut, anàlisi i si s’escau, incorporació a
la Corporació successora, del contingut específic dels comptes
referents a la dissolució, referits a 31 de desembre de 2011, així com la
incorporació als balanços i comptes de la pròpia Diputació de
Tarragona, proposant la data d’1 de gener per ala realització d’aquesta
incorporació econòmico-financera i patrimonial.

II. EXPLICACIÓ DELS CONTINGUTS I ALTRES ASPECTES EN
MATÈRIA COMPTABLE I RÈGIM PATRIMONIAL:
Un cop aprovada la liquidació del pressupost 2011 per Decret de data
22/02/2012 de l’Organisme Autònom “Desenvolupament Local”, es
procedeix a donar compliment a l’acord de dissolució esmentat,
integrant la comptabilitat de l’organisme dins la comptabilitat de la
Corporació. En el procés de consolidació comptable s’ha considerat la
data 31 de desembre a efectes de dissolució i confecció dels estats
comptables de liquidació de l’ens i el d’1 de gener a efectes de

consolidació i integració comptable amb els comptes de la Diputació
(Annex 1 Balanç de Situació i Balanç de Comprovació de Sumes i
Saldos a 31/12/2011), consistent bàsicament en:
•

Els comptes de l’immobilitzat per valor net de 152.942,41 €
(Annex 2 relació dels béns que integren l’immobilitzat) es
traspassen a la Diputació, comptabilitzant per una banda el valor
brut comptable d’adquisició o adscripció i per l’altra el valor de
l’amortització acumulada.

•

Els saldos dels comptes de tresoreria per import de 62.888,50 €
(Annex 4 comptes de tresoreria) i que coincideixen amb els que
reflexa l’acta d’arqueig a 31 de desembre de 2011, els saldos
han estat transferits a comptes corrents a nom de la Diputació i
s’han cancel·lat els comptes corrents de l’organisme.

•

Els saldos de deutors i de creditors pressupostaris corresponents
a drets pendents de cobrament per import de 2.810.078,52 € i
obligacions pendents de pagament per import de 358.611,59 €
(Annex 5 relació de deutors i creditors pressupostaris) es
traspassen a la Corporació com a deutors i creditors
pressupostaris d’exercicis tancats.

•

Finalment també es traspassen els deutors no pressupostaris per
operacions de tresoreria per import de 93.318,53 €, dels quals
91.933,15 € corresponen a operacions entre la Diputació i
l’organisme i quedaran compensats al coincidir en la mateixa
persona la naturalesa de creditor i deutor, i els creditors no
pressupostaris per operacions de tresoreria per import de
142.348,68 € (Annex 6 relació de deutors i creditors
extrapressupostaris).

•

Es dóna comte de la liquidació aprovada per decret de data 22
de febrer de 2012 i que ha presentat un Romanent Líquid de
Tresoreria següent (annex 7).
o Romanent de Tresoreria Total: 2.465.325,28 €
o Romanent de Crèdit reincorporat: 444.407,08 €
o Romanent Líquid de Tresoreria de lliure disposició:
2.370.318.08 € (afectat 94.967,20 €)

•

El Compte de Resultats de l’exercici (annex 8) que ha presentat
un resultat de 127.600,69 €.

•

Annex 9.
autònom.

•

Annex 10. Balanços de la Diputació de Tarragona acreditatius de
la integració dels que provenen dels organismes autònoms
dissolts.

Assentament

tancament

patrimonial

organisme

En conseqüència, i atès que es disposa de tots els comptes adients per
a la liquidació per dissolució de l’ens,
El Ple per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar els estats de comptes elaborats per la Intervenció de la
Diputació de Tarragona, corresponents a l’Organisme Autònom
“Desenvolupament Local”, referits a data 31 de desembre de 2011,
confeccionats en compliment de l’acord de dissolució adoptat pel Ple en
data 21 de desembre de 2011 i integrat pels estats següents:
-

Balanç de situació – Annex 1.1
Balanç de sumes i saldos – Annex 1.2
Béns de l’immobilitzat, per comptes – Annex 2
Béns en adscripció i béns en cessió – Annex 3
Comptes de Tresoreria – Annex 4
Deutors i Creditors pressupostaris – Annex 5
Deutors i Creditors extrapressupostaris – Annex 6

Segon. Aprovar la incorporació dels esmentats comptes als de la
Diputació de Tarragona, en tant que successor universal de l’esmentat
organisme autònom, establint la data d’1 de gener de 2012 a efectes de
la integració dels referits comptes.
TRAMIT D’URGÈNCIA
Tot seguit i d’acord amb l’establert a l’article 83 del RD 2568/1986 es
sotmet a votació la declaració d’urgència de l’assumpte que s’incorpora
a l’Ordre del dia, s’aprova per unanimitat, el que suposa el vot favorable
de la majoria prevista en l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i es
procedeix al tractament i votació del següent assumpte:

- Proposta d’aprovació del Compte General del pressupost de
l’exercici 2011 de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms.
En data 20 de juny de 2012 es presenta a la Comissió Especial de
Comptes i es dictamina favorablement el compte general de l'exercici
de 2011, corresponent al Pressupost de la Corporació i dels seus
organismes autònoms, que ha estat confeccionat bàsicament d’acord
amb el següent conjunt normatiu:

- RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500 de 20 d'abril, de desenvolupament del títol VI
de la Llei reguladora d'hisendes locals en matèria de
pressupostos.

- Instrucció de comptabilitat, Ordre EHA/4041/2004 de 23 de
novembre.
D’acord amb aquesta nova normativa, el compte general de la
Corporació i dels seus Organismes Autònoms, està format per:
1) Comptes anuals.
a) Balanç de situació.
b) Compte de resultats.
c) Liquidació del Pressupost.
d) Memòria.
2) Documentació complementària.
2.1. Als Comptes anuals s’hi ha d’unir la següent documentació:
a) Actes d’Arqueig de les existències de Caixa referides a final
de l’exercici.
b) Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a
final d’exercici i en cas de discrepància entre els saldos
comptables i bancaris, s’aportarà l’estat de conciliació , autoritzat
per l’Interventor o per l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
c) Comptes anuals de les societats mercantil amb participació
majoritària de l’entitat local.
2.2. Estats consolidats:
-

Estat de liquidació del pressupost a nivell de capítols.
Resultat pressupostari.
Balanç de situació.
Compte de resultats.

2.3. Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis i del grau
d’acompliment dels objectius programats.
2.4. Memòria de gestió de Tresoreria de l’exercici 2011.

I tenint en compte l'informe de l'Interventor, relatiu al Compte General
de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms corresponents a
l'exercici 2011, i d'acord amb el que disposa el RDL 2/2004 de 5 de
març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i d’acord amb el certificat de la secretària de data 26
de juliol de 2012 on certifica que no s’han presentat al·legacions dins el
termini establert, el PLE per unanimitat ACORDA:

Aprovar el Compte General de la Diputació de Tarragona de l’exercici
2011, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
-

Corporació.
Organisme Autònom de les Escoles de Música i
Conservatoris.
Organisme Autònom de les Escoles d'Art i Disseny.
Organisme Autònom per a la Societat de la Informació OASI.
Organisme Autònom Patronat de Turisme.
Organisme Autònom de BASE - Gestió d’Ingressos.
Organisme Autònom de Desenvolupament Local

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

