Secretaria general

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 26 D’OCTUBRE DE 2012
Tarragona, 26 d’octubre 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. Sr.
Josep Felix Ballesteros 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.

Assisteix com a Secretària, la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària
general de la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomás Carbonell Vila, Interventor general de la
Diputació.
D’ordre de la Presidència, s’obre la sessió quan són les onze del matí.

Tot seguit es passa a tractar els assumptes de l’Ordre del Dia.

1.- SECRETARIA
PUNT 1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
AMB CARÀCTER ORDINARI EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2012.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior celebrada amb
caràcter ordinari el dia 28 de setembre de 2012.

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 2.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 2.275 AL 2.548 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. 2.275 al 2.548 de 2012, amb un
total de 274 distribuïts de la següent manera:
3 al Gabinet de Presidència i Planificació
2 a la a la Unitat del Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori
4 a la Unitat de Serveis Econòmics Municipals
5 a la Unitat d’Arquitectura Municipal
3 a Intervenció
27 a la Unitat d’Administració i Gestió d’Informació General
17 a la Unitat de Gestió de Centres d’Ensenyament
7 al Servei d’Informàtica Municipal i Cartografia
118 a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
3 a la Unitat d’Enginyeria Municipal
5 a Governació – Patrimoni – Arxiu
5 a la Unitat de Cultura
1 a la Unitat de Polítiques Actives d’ocupació
14 a Tresoreria
11 a Secretaria General
9 a la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal
6 a la Unitat de Serveis Tècnics Territorials
8 al Museu d’Art Modern de Tarragona
19 a la Unitat de Contractació i Aprovisionaments
1 a la Unitat de Cooperació al Funcionament als Ens Locals
1 a Relacions Institucionals i Protocol
1 a l’Àrea de Coneixement i Qualitat
3 a la Unitat de Desenvolupament i Relacions Laborals
1 a la Unitat de Serveis Jurídics

Es dóna compte del decret número 2.547 de data 11 d’octubre de 2012
que correspon a decret de la Presidència de contractació efectuada
amb caràcter d’urgència, essent ratificat pel ple, d’acord amb l’art. 94.3
del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel que s’aprova el Reglament de
Personal al Servei de les Entitats Locals i l’article 291.3 del Decret
legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal del
règim Local de Catalunya.
El ple en queda assabentat

PUNT 2.2 DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES 9a I 12a REGULADORES DEL PLA
D’ACCIÓ MUNICIPAL 2008-2011
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 25 de
maig de 2012, va aprovar inicialment la modificació de les Bases del Pla
d’Acció Municipal 2008-2011, concretament la novena i la dotzena,
previ dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Actuacions
Integrals al Territori, de data 16 de maig de 2012, i vistos els informes
favorables emesos per Secretaria i Intervenció.
2. De conformitat amb l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
aquest acord, juntament amb el text de la modificació, s’ha sotmès a
informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació
de reclamacions i al·legacions, mitjançant la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona número 136, de data 13 de juny de
2012, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6149,
de data 14 de juny de 2012.
3. Durant aquest període, segons consta en l’informe núm. 2012_097
de data 23/07/2012 emès pel Registre General, no s’han formulat
al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l’esmentat
acord, que d’aquesta manera ha esdevingut definitiu, de conformitat
amb l’acord d’aprovació inicial.
4. L’aprovació definitiva juntament amb el text modificat de les
esmentades Bases es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona número 177 de data 31 de juliol de 2012 fent-se una
remissió del text de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya número 6191 de data 13 d’agost de 2012.
El Ple en queda assabentada.

3.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
PUNT 3.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM.
6/2012 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, CORRESPONENT
A L’EXERCICI 2012.
1. EXPOSICIÓ DE FETS
A la Relació de llocs de treball de personal funcionari i laboral existeixen
un conjunt de llocs de treball d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup
C2, complement de destí 13 i 20 punts a efectes de complement
específic i d’auxiliar de suport, grup C2L, complement personal 13 i 20
punts a efectes del complement de lloc, adscrits en diferents àrees de la

corporació, que correspon al tram retributiu d’entrada fruit d’un procés
selectiu.
La consolidació i l’increment de funcions en els esmentats llocs de
treball fa necessària i justificable la creació de llocs de treball d’auxiliar
administratiu amb complements retributius superiors per a equiparar-los
a la resta d’auxiliars administratius de la corporació.
Per altra banda existeixen també dos llocs de treball d’auxiliar
d’equipaments, grup AP amb complement de destí 10 i 20 punts a
efectes de complement específic, que correspon al tram retributiu
d’entrada fruit d’un procés selectiu, que per les funcions que porten a
terme, fa necessària i justificable la creació de llocs de treball d’auxiliar
d’equipaments amb complement retributiu superior per a equiparar-los a
la resta d’auxiliars d’equipaments de la unitat.
La creació d’aquests llocs de treball té la consideració d’adequació
retributiva singular i excepcional. Concretament els llocs de treball que
s’haurien de crear i que es dotarien amb el 25% de les retribucions
complementàries, són els següents:


Àrea RHiPAO
-Planificació i organització de RH
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Polítiques Actives d’Ocupació
(2 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)



Àrea de Coneixement i Qualitat
-Gestió de coneixement i qualitat
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Entorn web
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)



Àrea Secretaria
-Secretaria general
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2,
complements 15-26)
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Patrimoni i arxiu
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

-Serveis jurídics
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)


grup

C,

subgrup

C2,

Àrea Intervenció
-Serveis econòmics
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2,
complements 15-26)
(2 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-BOP
(2 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)



Àrea Tresoreria
-Tresoreria
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)



grup

C,

subgrup

C2,

Àrea Serveis Interns
-

Gestió de serveis interns
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2, complements
15-26)
- Contractació i aprovisionament i expropiacions
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C,
complements 15-26)

subgrup

C2,

-Serveis generals de règim intern
(2 llocs d’auxiliar d’equipaments, grup AP, complements 1324)


Àrea SAM
-USIM
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

-Arquitectura municipal
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

-Enginyeria municipal

(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

-Informàtica municipal i cartografia
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2,
complements 15-26)
(2 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Administració i gestió d'informació general
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Actuacions integrals al territori i cooperació
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)


Àrea SAT
-Serveis tècnics territorials
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)



grup

C,

subgrup

C2,

Organisme Autònom Patronat de Turisme:
-Patronat de Turisme Costa Daurada
(3 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 1526)

Per altra banda, a la Plantilla i a la Relació de llocs de treball de
personal laboral existeix una plaça i un lloc de treball laboral de tècnic
auxiliar, grup C1L, complement personal 18 i 33 punts a efectes del
complement de lloc que té associades les funcions de suport i
assistència en matèria de Recursos Humans. L’especialitat i qualificació
d’aquestes funcions fa que sigui necessària la creació d’un lloc de
treball de tècnic especialista, grup C1L, complement personal 20 i 40
punts a efectes del complement de lloc, adscrit a la Unitat
d’Administració de RH, dins de l’Àrea de RHiPAO.
Al pressupost existeix la partida núm. 8010-922-152 per fer front a
aquestes adequacions retributives singulars i excepcionals.

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
la Diputació, per a l’aplicació del catàleg de llocs de treball tipus.
2.4. 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.
2.5. En data 9 d’octubre de 2012 la Intervenció de fons ha emès el
corresponent informe favorable de fiscalització prèvia de la modificació
que es proposa, número 3320, que consta també en l’expedient.
2.6. 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. 6/2012 de la Relació de llocs
de treball en el sentit següent:
-Crear dotze llocs de treball no singularitzats de personal funcionari,
d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2, complement de destí 15 i
26 punts de complement específic i disset llocs de treball de personal

laboral, d’auxiliar administratiu, grup C2L, amb complement personal
15 i 26 punts del complement de lloc, a proveir per concurs de mèrits,
adscrits a:


Àrea RHiPAO
-Planificació i organització de RH
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Polítiques Actives d’Ocupació
(2 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)



Àrea de Coneixement i Qualitat
-Gestió de coneixement i qualitat
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Entorn web
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)



Àrea Secretaria:
-Secretaria general
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2,
complements 15-26)
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)



-Patrimoni i arxiu
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

-Serveis jurídics
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

Àrea Intervenció
-Serveis econòmics
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2,
complements 15-26)
(2 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-BOP
(2 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)



Àrea Tresoreria
-Tresoreria

(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)


grup

C,

subgrup

C2,

grup

C,

subgrup

C2,

Àrea Serveis Interns
Gestió de serveis interns
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

Contractació i aprovisionament i exporpiacions
(1 lloc d’auxiliar administratiu,grup C, subgrup
complements 15-26)


C2

,

Àrea SAM
-USIM
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

-Arquitectura municipal
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

-Enginyeria municipal
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)

grup

C,

subgrup

C2,

-Informàtica municipal i cartografia
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C, subgrup C2,
complements 15-26)
(2 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Administració i gestió d'informació general
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)
-Actuacions integrals al territori i cooperació
(1 lloc d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 15-26)


Àrea SAT
-Serveis tècnics territorials
(1 lloc d’auxiliar administratiu,
complements 15-26)



grup

C,

Organisme Autònom Patronat de Turisme:

subgrup

C2,

-Patronat de Turisme Costa Daurada
(3 llocs d’auxiliar administratiu, grup C2L, complements 1526)
-Crear dos llocs de treball de personal no singularitzats de funcionari,
d’auxiliar d’equipaments, grup AP, complements de destí 13 i 24 punts
a efectes de complement específic, adscrits a l’Àrea de Serveis
Interns/Serveis generals de règim intern, a proveir per concurs de
mèrits.
-Crear un lloc de treball de personal laboral, no singularitzat, de tècnic
auxiliar especialista, grup C1L, complements personal 20 i 40 punts a
efectes de complement del lloc, adscrit a l’Àrea de RHiPAO/Unitat
d’Administració de RH i a proveir per concurs de mèrits.
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
refós 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 relació
de llocs de treball 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.
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 3.2.- PROPOSTA D'AMPLIACIÓ DELS SUPÒSITS APROVATS
PER ACORD DEL PLE DE 28 DE SETEMBRE DE 2012 DE
COMPLEMENTAR LES PRESTACIONS PER INCAPACITAT
TEMPORAL, SEGONS L’ESTABLERT AL RDL 20/2012.
L’article 9 del RDL 20/2012, de 13 de juliol, regula la prestació
econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al servei
de les administracions sense fer distincions entre el personal laboral i el
personal funcionari.

Aquest article estableix també que cada administració pública por
acordar complementar les prestacions d’incapacitat temporal dins els
límits acordats pel mateix RDL, i que podrà determinar els supòsits que,
excepcionalment i de forma justificada, es pugui establir un complement
retributiu fins el 100% de la baixa des del primer dia.
En ús d’aquesta potestat determinada pel RDL, el Ple de la Diputació
de Tarragona, en data 28 de setembre de 2012, va acordar
complementar les prestacions d’incapacitat temporal i va establir en
quins supòsits de forma excepcional, es podria establir un complement
retributiu del 100% des del primer dia de la baixa.
La Mesa General, en sessió de data 5 d’octubre de 2012, va acordar un
nou supòsit de complementar fins al 100% des del primer dia de baixa
que és el de les dones embarassades i les empleades víctimes de la
violència de gènere.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
Incorporar un nou supòsit excepcional de complementar fins el 100%
des del primer dia de la baixa, en el cas de dones embarassades i
dones víctimes de la violència de gènere.

PUNT 3.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA
PREVENCIÓ I ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT LABORAL DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

FETS
La Diputació de Tarragona, en acord de Ple del dia 21 de desembre de
2011, va adquirir el compromís per a l’elaboració i posterior
implementació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Corporació.
Per dur a terme aquest propòsit es compta amb la participació i
col·laboració de tot el personal, a través de la Comissió d’Igualtat que
és l’encarregada de gestionar els sistemes de seguiment i avaluació del
Pla d’igualtat.
Aquesta Comissió es va constituir per decret núm. 1-2012-49, de
4/1/2012, i és l’encarregada d’elaborar un Protocol de prevenció i
abordatge de l’assetjament laboral per a la Diputació de Tarragona.
El Protocol per a la Prevenció i Abordatge de l’Assetjament Laboral de
la Diputació de Tarragona, fent-se ressò de la realitat normativa, esdevé
un instrument clau per concretar i fer efectiva la tutela dels drets
fonamentals, especialment de no discriminació per raó de sexe, i

l’obligació de protecció de la salut i la seguretat de les persones que hi
treballen.
La Comissió d’Igualtat va acordar el 6 de juliol de 2012, aprovar el
Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral de la
Diputació de Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes té per objecte fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i
d’oportunitats entres dones i homes i, en particular mitjançant
l’eliminació de la discriminació de la dona en tots els àmbits de la vida i,
singularment, en les esferes política, civil, laboral i econòmica, social i
cultural per tal d’assolir una societat més democràtica, més justa i més
solidaria.
La Disposició addicional vuitena 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 les administracions públiques estan obligades a
respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb
aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol
tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
El Criteri Tècnic (CT) 34/2003 sobre les actuacions de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social (ITSS) en referència a les conductes
d’assetjament laboral, constitueix un primer i clarificador enfoc sobre les
accions a adoptar en aquesta matèria. Es reconeix que aquesta
conducta ha de ser considerada com un atemptat a la dignitat dels
treballadors i les treballadores i, per tant, constitutiva d’infracció laboral
molt greu prevista en l’Art. 8.11 del Text Refós de la Llei d’Infraccions i
Sancions en l’Ordre Social ( TRLISOS. Aprovada per Reial Decret
Legislatiu 5/2000).
Aquest Criteri Tècnic reconeix que aquesta conducta pot tenir un encaix
dins de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals ( LPRL), d’acord amb el disposat en els articles 4.7 c) i 25.1.
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, regula l’assetjament referit a les conductes amb mòbil
discriminatori: assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
Estableix en el seu article 48 l’obligació “ (...) per part de les
administracions públiques d’arbitrar procediments específics per
prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin
formular els qui n’hagin estat objecte”
El Criteri Tècnic, 69/2009, es refereix a totes les situacions de violència
psicològica, concepte que comprèn totes les formes d’assetjament i
maltracte en el treball i, també, per raons sistemàtiques a les situacions
de violència internes. Divideix la Violència Psicològica en el treball en

dues vessants: l’Assetjament moral en el treball i l’Assetjament moral
per discriminació. I aquesta discriminació la subdivideix en Assetjament
sexual i Assetjament per raó de sexe.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
Aprovar el Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral de
la Diputació de Tarragona.

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
PUNT 4.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
ESPECÍFIQUES
REGULADORES
DE
SUBVENCIONS
PER
ACTUACIONS DEL PROGRAMA DE SALUT PÚBLICA.
EXPOSICIÓ DE FETS

1.
La Diputació de Tarragona és un ens supramunicipal que dóna
suport als municipis i a les comarques i que actua com un agent efectiu
de transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats. Per
aconseguir-ho ofereix serveis d'assistència als ajuntaments per facilitar
la gestió de les seves competències en col·laboració amb els Consells
Comarcals i amb la Generalitat de Catalunya, participa en el
desenvolupament equilibrat del territori, igualant-lo en oportunitats, i
contribueix en la millora de la qualitat de vida i benestar dels ciutadans,
en cooperació amb totes les administracions i amb altres agents
socials.
2.
Per aconseguir els fins perseguits, en l’àmbit de les
competències atribuïdes per l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, la Diputació de Tarragona
considera necessari contribuir de manera activa, mitjançant l’acció de
foment, en aquelles activitats d’utilitat pública, interès social o promoció
d’un fi públic per part dels ens locals de les comarques de Tarragona.
L’activitat de foment es materialitza mitjançant diferents línies de
subvencions que aprova anualment la Diputació de Tarragona.
3.
El Servei d’Assistència Municipal gestiona diverses línies de
subvencions de les que són beneficiaris els ens locals. La Unitat de
Medi Ambient, Salut Pública i Territori té encomanats en l’àmbit de les
subvencions, entre d’altres, el finançament d’activitats en matèria
d’actuacions destinades a la seguretat a les zones de bany, reducció de
la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues i la millora de
la qualitat de l’aigua de consum humà, dins l’àmbit de protecció de la
salut pública.
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 887/2006 de
21 de juliol, que desenvolupa la llei anterior, juntament amb les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i les
específiques de cada línia de subvenció.
2. De conformitat amb les prescripcions normatives esmentades, s’ha
de tramitar el procediment administratiu corresponent a l’aprovació de
les bases específiques, per al finançament de despeses derivades del
funcionament, conservació i manteniment dels consultoris mèdics
locals, de titularitat municipal.
3. Després de l’experiència de gestió de les esmentades bases de
protecció en els exercicis de 2010 i2011, en que de facto han estat
tractades, tan a nivell comptable com de gestió administrativa, com a
línies diferenciades, s’han constatat dificultats de procediment i de
tramitació, bàsicament en les fases de concessió i justificació, que
aconsellen el tractament diferenciat d’allò que en si mateix té objectes
diferents, tot i estar integrats en el concepte general de “protecció de la
salut”, i respecte del que es demana, des de la Intervenció General, una
comptabilització específica de cada línia, per raó de l’afectació dels
recursos.
4. Així mateix, aprofitant la implementació del nou programa de gestió
de subvencions, que substitueix el programa Lotus Notes com a eina
bàsica de gestió de les línies de foment de la Diputació de Tarragona,
s’han introduït millores importants en aquesta eina bàsica que fan
aconsellable el tractament diferenciat de les línies que s’integraven
globalment en el programa de protecció, fet que permetrà millorar la
gestió integral de les mateixes, amb mes agilitat, seguretat,
transparència i adequació a la legalitat pressupostària
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions, dins del programa de Salut Pública de la
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència
Municipal , següents:
- Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions
de protecció de la salut pública per la seguretat a les zones de
bany (platges i piscines)
- Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions
de protecció de la salut pública per la reducció de la proliferació
d’animals peridomèstics i control de plagues
- Bases específiques reguladores de la subvenció per actuacions
de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de
l’aigua de consum humà.

Segon. Sotmetre aquestes bases a informació pública, per un termini
de trenta dies, mitjançant el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, així com una
referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes
de presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer. Fer constar que si transcorregut el termini d'informació pública
no s'ha presentat cap reclamació ni al·legació, les bases esmentades
queden aprovades definitivament sense necessitat d'adoptar cap acord
de manera expressa, de conformitat amb l'article 124 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, i es publiquen íntegrament en el
Butlletí Oficial de la Província.

5.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSITÈNCIA AL TERRITORI
PUNT 5.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, REFERENT AL
PROCÉS DE TRASPÀS DE DETERMINADES CARRETERES
COMARCALS I LOCALS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.

Amb data 28 de juliol de 2006 per acord del Ple de la Diputació de
Tarragona es va aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona
i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment
Departament de Territori i Sostenibilitat) referent al traspàs a la
Generalitat de Catalunya de carreteres de la xarxa comarcal i a la
gestió per la Diputació de determinades carreteres locals.

2.

L’esmentat conveni es va signar amb data 16 d’agost de 2006 i
mitjançant el qual la Generalitat assumia la gestió de les carreteres
que integren la xarxa comarcal que gestionava la Diputació i la
Diputació de Tarragona assumia la gestió, delegada per la
Generalitat, de totes les funcions i competències inherents al règim
d’explotació, conservació, manteniment, ús, protecció i altres
anàlogues de les carreteres que integren la xarxa local per un
termini de 5 anys.

3.

Amb data 8 d’agost de 2008 es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la Llei 11/2008, de 31 de juliol, de
modificació de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, que
establia una nova distribució de la titularitat i competència de la
xarxa de carreteres de Catalunya, en el sentit d’atribuir la titularitat
de la xarxa local a les diputacions o als ens supramunicipals que les
substitueixin i la titularitat de la xarxes bàsica i comarcal a la
Generalitat de Catalunya. Aquestes modificacions es van incorporar

en el Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de carreteres, en el seu article 6.
4.

De conformitat amb allò que preveu la disposició transitòria primera
“Transferència de titularitat” de l’esmentat Decret legislatiu 2/2009, el
procés de traspassos entre la Generalitat i les diputacions, d’acord
amb l’atribució de competències de l’article 6 d’aquesta llei, s’ha de
fer per mitjà d’un conveni, que ha de ser aprovat pel Govern i pels
òrgans corresponents de cada diputació. Aquest conveni ha
d’establir els recursos econòmics necessaris. Així mateix s’hi
estableix que les transferències de titularitat aprovades seran
plenament efectives a partir del moment en què les administracions
implicades signin les corresponents actes formals de traspàs.

5.

En aquest nou marc, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona han elaborat
una proposta de conveni per implementar el procés de traspassos
en matèria de carreteres previst en l’esmentada disposició transitòria
i constituir un pla de millora en carreteres de la xarxa local titularitat
de la Diputació de Tarragona.

6.

El pla de millora preveu una inversió per part de la Diputació de
Tarragona de 17.500.000 € i 22.500.000 € per part de la Generalitat
de Catalunya, de l’any 2012 al 2019 d’acord amb les previsions que
consten en la clàusula quarta de la proposta de conveni.

7.

La Comissió Informativa del Servei d’Assistència al Territori en
sessió extraordinària urgent de 19 d’octubre de 2012 ha emès un
dictamen favorable sobre el conveni de referència.

8.

Amb data 19 d’octubre de 2012 s’ha rebut l’informe favorable al
conveni de la Secretaria General.

9.

Amb data 22 d’octubre de 2012 s’ha emès l’informe de fiscalització
prèvia de caràcter favorable per part de la Intervenció de Fons,
tanmateix amb les següents consideracions:
9.1- El conveni concreta la distribució de les aportacions anuals que
realitzarà la Generalitat en el període 2012 a 2019 periodificant de
manera creixent l’aportació total de 22.500.000,00 €, començant per
una quantitat proporcionalment petita de 500.000,00 € a l’any 2012 fins
arribar a puntes de 4,5 milions d’euros als exercicis 2015 a 2018.
En canvi no concreta com la Diputació ha de periodificar el ritme
d’aportacions al llarg del període, únicament supeditant aquest en
funció de les disponibilitats pressupostàries. Com que la Generalitat
aporta un total de 22,5 milions d’euros i la Diputació 17,5 milions la ratio
de proporcionalitat és del 77,77%. Això pot comportar a la Diputació
dues conseqüències:

Primera que, en els exercicis que la Generalitat preveu una baixa
aportació (per sota del que correspondria linealment), la Diputació amb
molta probabilitat executarà inversions en carreteres per sobre de la
quantia aportada per la Generalitat i encara més de la que li
correspondria proporcionalment. En canvi, en els exercicis en que la
Generalitat ha de fer una aportació important de 4,5 milions d’ euros la
proporcionalitat per a la Diputació estaria en 3,5 milions d’ euros. El
conveni no preveu que els escreixos d’inversió efectuats per la
Diputació en els exercicis 2012-2015 puguin ser o bé compensats o bé
actuar a modus de coixí d’aportació que ha de realitzar en els exercicis
de més esforç 2015-2018.
Per tant, és important assegurar via Conveni o via Comissió de
seguiment que aquests escreixos d’inversió anuals per damunt de la
proporció marcada per la Generalitat s’acumulin al llarg dels exercicis
fins assolir els 17.500.000,00 € sense penalitat.
Segona, que la Diputació assumeix uns compromisos de 40.000.000,00
d’euros i cal tenir en compte que la Generalitat té pendents encara de
fer efectius els compromisos adquirits al 2010 i 2011. Un incompliment
dels compromisos futurs podria fer incórrer a la Diputació en dèficit. Per
tant també seria convenient incloure al Conveni o bé considerar-ho per
la Comissió de seguiment la possibilitat de compensar les aportacions
que derivin del Conveni amb d’altres possibles transferències que hagi
d’efectuar Diputació .
9.2.- D’acord amb les aportacions que ha vingut realitzant la Diputació
en matèria de carreteres en els darrers exercicis i que s’incorpora com
annex número 1, s’acredita que en l’estat actual de les finances
corporatives i dels principals eixos del pressupost, es podrà absorbir les
aportacions previstes en el conveni. Tanmateix, davant de l’actual
conjuntura d’incertesa econòmica sobre les finances públiques, fa que
sigui també incert anticipar quina serà la situació al llarg de tot el
període de 8 anys considerat en el conveni.

FONAMENTS DE DRET
1. Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de carreteres.
2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(article 33) i altres disposicions concordants.
Per tant, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de
Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Tarragona referent al traspàs
de determinades carreteres comarcals i locals.

Segon. Autoritzar el President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura del conveni aprovat.
Tercer. Que per part de la Comissió de Seguiment es tinguin en
compte les consideracions formulades per la Intervenció de Fons de la
Diputació de Tarragona i que consten en la part expositiva d’aquesta
resolució.
Quart. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè efectuï els tràmits
adients per a l’efectivitat d’aquest conveni.

6.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA
PUNT 6.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES I PREUS
PÚBLICS PER L’EXERCICI 2013.
El President d’aquesta Corporació sotmet a la consideració del Ple la
proposta d’aprovació de les modificacions per l’exercici 2013, de les
Ordenances reguladores de les de les taxes i preus públics que té
establerts la Diputació.
En la mateixa línia d’actuació d’anys anteriors, d’adoptar mesures
dirigides a activar l’economia i a superar la conjuntura actual,
principalment en el marc de la gestió pressupostaria, la proposta pel
2013 és mantenir amb caràcter general les tarifes actuals de les taxes i
preus públics, llevat de les taxes del serveis d’ensenyament de Música i
Art, ja que l’actual situació econòmica fa necessari fer més sostenibles
i viables econòmicament aquests centres.
La Diputació de Tarragona és titular de les Escoles de Música i
Conservatoris que donen servei a la demarcació de Tarragona,
escolaritzant a més de 1.200 alumnes i també es titular de 3 Escoles
d’Art ( Tarragona, Reus i Tortosa) i un Taller d’Art a Tortosa amb un
total de més de 800 alumnes.
A l’efecte d’analitzar el possible increment de taxes per als estudis
musicals i d’art als centres de la Diputació, s’ha fet un estudi evolutiu de
dades econòmiques de despeses i ingressos en base al pressupost
liquidat en cada exercici en base a la qual, els pares dels alumnes de
les Escoles de Música i Conservatoris de la Diputació de Tarragona
financien, via taxes, al voltant de l’10,5% del cost mitjà d’una plaça
escolar musical, i els alumnes de les escoles d’Art aporten
aproximadament el 7% del cost. En aquest sentit cal dir que
l’estructura de finançament teòric segons els model d’ensenyament
musical català vigent fins l’actualitat es troba en l’aportació del 33 % del

cost d’una plaça per part dels pares i la resta per a les administracions
titulars (Ajuntament o Diputació) i Generalitat.
D’altre banda, degut a l’actual situació econòmica, la Generalitat de
Catalunya ha hagut de rebaixar les seves aportacions per alumne
d’escola de música i també les aportacions que fa via conveni pel
finançament dels estudis de conservatoris de música i d’escoles d’art.

Com a conseqüència d’aquesta davallada de finançament i de la
situació de crisi econòmica que afecta tota la societat i també a les
administracions públiques, els ajuntaments titulars d’escoles de música
de la demarcació de Tarragona, han incrementat en els darrers dos
cursos les taxes acadèmiques per als alumnes de música, mentre que
la Diputació ha mantingut les taxes sense cap increment en els darrers
4 cursos escolars i ha suportat via aportació pròpia, la davallada
d’ingressos.
La proposta d’increment de taxes per ensenyaments musicals i artístics
a aplicar en el proper curs escolar 2013-2014 és del 25% sobre les
taxes actuals, això significaria que els pares pagarien al voltant del 14%
del cost mitjà per plaça escolar musical i aproximadament el 9% en el
cas de les escoles d’art.
En l’informe de la directora de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà
i en l’estudi de costos que formen part de l’expedient s’argumenta i es
justifica la proposta.
Donant compliment al que preveuen els articles 24, 25 i 44 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’adjunta a la proposta la
preceptiva Memòria Econòmica Financera i l’estudi de costos dels
diferents serveis que justifiquen els imports proposats i el grau de
cobertura financera que assoleixen.
Una vegada avaluat el probable rendiment de les taxes a percebre per
la prestació dels esmentats serveis, se’n dedueix que les taxes
proposades no superen en cap cas el cost total del servei tal com
s’acredita en l’estudi de costos.
Per tot el que antecedeix, en base a l’estudi de costos i de les
propostes que s’han presentat per part dels gestors dels diferents
serveis per l’exercici 2013 i vist el dictamen favorable de la Comissió
d’Hisenda i Economia, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment, d’acord amb el que disposen els articles
20.3, 20.4 i 132 en relació amb els articles 15 a 19 del TRHL, les
modificacions de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la
Diputació de Tarragona que a continuació es relacionen:

• Es modifica l’apartat de l’annex referent a les “Taxes per la
prestació del servei d’ensenyaments artístics dels centres educatius” i
s’aplica un increment lineal del 25% a l’import de les tarifes actuals, que
quedarà redactat de la següent manera:

“Taxes per la prestació del servei d’ensenyaments artístics dels
centres educatius de la Diputació de Tarragona
1TAXA PER
L'ENSENYAMENT
CONSERVATORIS
TARRAGONA.

DRETS
D'EXAMEN PER ACCEDIR A
DE
GRAU
PROFESSIONAL
ALS
DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE

Fet imposable
1. El fet imposable estarà determinat per la l'activitat administrativa
desenvolupada en motiu de la realització d'examen per accedir a
l'ensenyament de grau professional als conservatoris de música de la
Diputació de Tarragona.
Exempcions i bonificacions
1- D'acord amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció a les
famílies nombroses i la normativa que la desplega, per l’ensenyament
reglat, els alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa,
tindran la següent reducció en l’import de la matrícula:
-

Família nombrosa de categoria general, una reducció del 50% de
l'import establert.
Família nombrosa de categoria especial, la reducció serà el
100% de l'import establert.

2- D’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i
la normativa que la desplega, els alumnes que acreditin ser membres
de família monoparental tindran la reducció que s’indica:
-

Família monoparental de categoria general: reducció del 50 % de
l’import establert.
Família monoparental de categoria especial: reducció del 100 %
de l’import establert

3- No s’admetrà cap supòsit de devolució de la matrícula.
TARIFES

El dret d’examen d’accés al grau d'ensenyament professional als
conservatoris de música de la Diputació de Tarragona és de 100,00 €.

La taxa s'ha de fer efectiva en el moment que es formalitza la sol·licitud
per realitzar l'examen d'accés a l'ensenyament de música de grau
professional.

2- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS QUE S'IMPARTEIXEN A LES ESCOLES DE MÚSICA I
CONSERVATORIS DE GRAU PROFESSIONAL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA.

Fet imposable
El fet imposable ve determinat per la prestació de serveis relatius als
ensenyaments artístics que s'imparteixen a les escoles de música i als
conservatoris de la Diputació de Tarragona
Meritament de la taxa.
L’obligació tributària i l’acreditació de la taxa es produeix quan es
formalitza la matriculació oficial o lliure a cadascun dels serveis o
activitats.
La taxa que s’estableix en cada cas es considera com import íntegre tot
i que el seu pagament es pot fraccionar en 2 cops màxim. Els alumnes
oficials poden sol·licitar el fraccionament del pagament de la taxa en
dos terminis, el primer pagament en el moment de la matrícula i el
segon abans del 30 d’octubre.
Si un alumne oficial es dóna de baixa abans d’iniciar el curs acadèmic,
es podrà retornar el 90% de l’import de la matrícula, previ informe de la
direcció del centre en el que s’argumenti si la plaça s’ha pogut cobrir o
no, i l’aprovació per l’òrgan competent. La sol·licitud de baixa s’haurà de
presentar, per escrit, a la secretaria del centre, abans de l’inici de curs.
Un cop iniciat el curs acadèmic la baixa de l’alumne no suposarà, en
cap cas, l’anul·lació de l’obligació de pagar l’import sencer de la
matrícula i es cobrarà el 2n. termini si l’alumne ha triat l’opció de
pagament fraccionat.
Només en els casos en els quals la raó de la baixa sigui imputable
exclusivament a
l’Escola de Música i Conservatori de grau
professional, es podran retornar els imports satisfets en concepte de
matrícula.
En el cas dels estudis no reglats no s’admetrà cap supòsit de devolució.

L’eficàcia de la matrícula depèn de la veracitat de les dades, de la seva
adequació a la normativa vigent i del pagament complet en els terminis
establerts.
Beneficis fiscals
1- D'acord amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció a les
famílies nombroses i la normativa que la desplega, per l’ensenyament
reglat, els alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa,
tindran la següent reducció en l’import de la matrícula:
-

Família nombrosa de categoria general, una reducció del 50% de
l'import establert.
Família nombrosa de categoria especial, la reducció serà el
100% de l'import establert.

2- D’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i
la normativa que la desplega, els alumnes que acreditin ser membres
de família monoparental tindran la reducció que s’indica:
-

Família monoparental de categoria general: reducció del 50 % de
l’import establert.
Família monoparental de categoria especial: reducció del 100 %
de l’import establert

3- Tindran una reducció del 50 % de l’import de la matrícula en
l’ensenyament reglat:
-

Els funcionaris i el personal contractat de la Diputació així com
llurs fills.
El personal jubilat de la Diputació.

4- Tindran una reducció del 100% de l’import de la matrícula :
-

-

les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així
com els seus cònjuges i els seus fills
L’alumnat amb grau de discapacitat mínim d’un 33% (aquesta
circumstància s’haurà d’acreditar amb el certificat de discapacitat
de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Dept.
d’Acció Social i Ciutadania. També s’admeten els certificats de
discapacitat emesos per l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions
Mèdiques- o pels organismes competents d’altres comunitats
autònomes).
Les dones víctimes de violència de gènere així com els seus
fills dependents

5- Els alumnes del Conservatori- Grau professional de música- que
assoleixin la qualificació de Matrícula d’Honor al curs complet, tindran
una reducció del 100% de l’import satisfet de la matrícula que
s’aplicarà a la matrícula del curs següent

6- Els alumnes del Conservatori que tinguin una qualificació de
matrícula d’Honor en una assignatura del programa de grau
professional, tindran una reducció del 25% en l’import de la matrícula
del curs següent, corresponent a la mateixa assignatura.
7- No es podran aplicar més de dues reduccions a un mateix alumne.
Quan a un alumne li correspongui més d’una reducció, aquestes
s’aplicaran de forma acumulativa, és a dir, un cop aplicada la primera
bonificació, sobre l’import resultant s’aplicarà la segona bonificació, per
exemple dues bonificacions del 50% equivalen a la reducció del 75% de
la taxa.
TARIFES
ESCOLES DE MÚSICA
Escola de música:
Programa de sensibilització ............................... 138,00 €
Programa d’Iniciació........................................... 171,00 €
Programa d'aprenentatge Bàsic I....................... 445,00 €
Programa d'aprenentatge Bàsic II...................... 445,00 €
- Agrupació de 30’ .............................................. 24,00 €
- Agrupació de 60’ .............................................. 46,00 €
- Agrupació de 90’ .............................................. 70,00 €

Programa d'aprenentatge avançat I ................... 823,00 €
- Agrupació de 60’ .............................................. 46,00 €
- Agrupació de 90’ .............................................. 70,00 €
- Agrupació de 120’ ............................................ 94,00 €
Programa d'aprenentatge avançat II .................. 856,00 €
- Agrupació de 60’ .............................................. 46,00 €
- Agrupació de 90’ .............................................. 70,00 €
- Agrupació de 120’ ............................................ 94,00 €
Programa d'aprenentatge avançat III ................. 856,00 €
- Agrupació de 60’ .............................................. 46,00 €
- Agrupació de 90’ .............................................. 70,00 €
- Agrupació de 120’ ............................................ 94,00 €
Programa d'aprofundiment................................. 563,00 €

Segon instrument

Aprenentatge Bàsic............................................ 410,00 €
Aprenentatge Avançat........................................ 820,00 €

Altres programes (estudis no reglats):
Curs pont de cant............................................. 1.178,00 €
Tallers: Cost hora...............................................
3,69 €
Tallers anuals d’1h/setmana .............................. 111,00 €
Tallers anuals d’2h/setmana .............................. 221,00 €

CONSERVATORI DE MÚSICA
Grau professional de Música
Instrument / Cant................................................ 758,00 €
Música de Cambra ............................................. 316,00 €
Acompanyament ................................................ 379,00 €
Col·lectives obligatòries...................................... 76,00 €
Optatives
Col·lectives......................................................... 76,00 €
Individuals:
Individuals de 15 hores ...................................... 379,00 €
Individuals de 30 hores ...................................... 758,00 €
Música de Cambra ............................................. 316,00 €
Segona especialitat instrumental
(alumnes que simultàniament cursen una segona especialitat)

Instrument / Cant................................................ 883,00 €
Música de Cambra ............................................. 368,00 €
Acompanyament ................................................ 441,00 €
Col·lectives obligatòries...................................... 89,00 €
Optatives
Col·lectives......................................................... 89,00 €
Individuals:
Individuals de 15 hores ...................................... 433,00 €
Individuals de 30 hores ...................................... 881,00 €
Música de Cambra ............................................. 368,00 €
EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS
Certificats acadèmics (llevat convalidació crèdits) ........10,00 €
Expedició de Títols oficials............................................10,00 €

3- TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS QUE S'IMPARTEIXEN EN LES ESCOLES D’ART I
DISSENY I TALLER D’ART DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
Fet imposable
El fet imposable ve determinat per la prestació de serveis relatius als
ensenyaments artístics que s'imparteixen a les Escoles d’Art i Disseny i
Taller d’Art de la Diputació de Tarragona.
Meritament de la taxa.
L’obligació tributària i l’acreditació de la taxa es produeix quan es
formalitza la matriculació oficial o lliure a cadascun dels serveis o
activitats.
La taxa que s’estableix en cada cas es considera com import íntegre tot
i que el seu pagament es pot fraccionar en 2 cops màxim. Els alumnes
oficials poden sol·licitar el fraccionament del pagament de la taxa en
dos terminis, el primer pagament en el moment de la matrícula i el
segon abans del 30 d’octubre.
Si un alumne oficial es dóna de baixa abans d’iniciar el curs acadèmic,
es podrà retornar el 90% de l’import de la matrícula, previ informe de la
direcció del centre en el que s’argumenti si la plaça s’ha pogut cobrir o
no, i l’aprovació per l’òrgan competent. La sol·licitud de baixa s’haurà de
presentar, per escrit, a la secretaria del centre, abans de l’inici de curs.
Un cop iniciat el curs acadèmic la baixa de l’alumne no suposarà, en
cap cas, l’anul·lació de l’obligació de pagar l’import sencer de la
matrícula i es cobrarà el 2n. termini si l’alumne ha triat l’opció de
pagament fraccionat.
Només en els casos en els quals la raó de la baixa sigui imputable
exclusivament a l’Escola d’Art i Disseny, es podran retornar els imports
satisfets en concepte de matrícula.
En el cas dels estudis no reglats no s’admetrà cap supòsit de devolució.
L’eficàcia de la matrícula depèn de la veracitat de les dades, de la seva
adequació a la normativa vigent i del pagament complet en els terminis
establerts.
Beneficis fiscals
1- D'acord amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre de protecció de les
famílies nombroses i la normativa que la desplega, per l’ensenyament
reglat, els alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa,
tindran la següent reducció en l’import de la matrícula:

-

Família nombrosa de categoria general, una reducció del 50% de
l'import establert.
Família nombrosa de categoria especial, la reducció serà el
100% de l'import establert.

2- D’acord amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i
la normativa que la desplega, els alumnes que acreditin ser membres
de família monoparental tindran la reducció que s’indica:
-

Família monoparental de categoria general: reducció del 50 % de
l’import establert.
Família monoparental de categoria especial: reducció del 100 %
de l’import establert

3- Tindran una reducció del 50 % de l’import de la matrícula en
l’ensenyament reglat:
-

Els funcionaris i el personal contractat de la Diputació així com
llurs fills.
El personal jubilat de la Diputació.

4- Tindran una reducció del 100% de l’import de la matrícula :
-

-

les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així
com els seus cònjuges i els seus fills.
L’alumnat amb grau de discapacitat mínim d’un 33% (aquesta
circumstància s’haurà d’acreditar amb el certificat de discapacitat
de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Dept.
d’Acció Social i Ciutadania. També s’admeten els certificats de
discapacitat emesos per l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions
Mèdiques- o pels organismes competents d’altres comunitats
autònomes).
Les dones víctimes de violència de gènere així com els seus
fills dependents.

5- No es podran aplicar més de dues reduccions a un mateix alumne.
Quan a un alumne li correspongui més d’una reducció, aquestes
s’aplicaran de forma acumulativa, és a dir, un cop aplicada la primera
bonificació, sobre l’import resultant s’aplicarà la segona bonificació, per
exemple dues bonificacions del 50% equivalen a la reducció del 75% de
la taxa.
TARIFES

ESTUDIS REGLATS
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR:
JOIERIA ARTÍSTICA

1r CURS
Història de l'orfebreria I.
Dibuix Artístic
Modelat i maquetisme
Projectes de joieria I
Taller de joieria I
Dibuix Tècnic
TOTAL

T/P
T
T
P
P
P
P

H.
90
240
120
120
240
60
870

2n CURS
Dibuix Tècnic II
Disseny assistit per ordinador
Projectes de joieria II
Taller de Joieria II
Anàlisi de l'obra art.
Formació i Orientació Laboral
TOTAL

T/P
P
P
P
P
T
T

H.
60
82,00 €
120
165,00 €
210
289,00 €
300
412,00 €
120
82,00 €
60
41,00 €
870 1.071,00 €

1r CURS
Història de la Imatge Gràfica
Tècniques d'Expressió Gràfica
Mitjans Informàtics I
Tècniques Gràfiques Industrials
Projecte de Gràfica Publicitària I
Fotografia I
Teoria del disseny
Tipografia
TOTAL

T/P
T
P
P
P
P
P
T
P

H.
120
82,00 €
180
247,00 €
90
124,00 €
60
82,00 €
180
247,00 €
90
124,00 €
60
41,00 €
60
82,00 €
840 1.029,00 €

2n CURS
Projecte de Gràfica Publicitària II
Fotografia II
Llenguatge Audiovisual
Teoria de la Imatge Publicitària
Mitjans Informàtics II
Formació i Orientació Laboral
TOTAL

T/P H.
P
300
412,00 €
P
90
124,00 €
P
90
124,00 €
T
90
62,00 €
P
210
289,00 €
T
60
41,00 €
840 1.052,00 €

62,00 €
165,00 €
165,00 €
165,00 €
330,00 €
82,00 €
969,00 €

GRÀFICA PUBLICITÀRIA

FOTOGRAFIA ARTÍSTICA
1r CURS
Història de la Fotografia I

T/P H.
T
90

62,00 €

Teoria de la Imatge Fotogràfica
Expressió Plàstica: Fotografia
Camps Fotogràfics I
Fotografia Artística I
Tècnica Fotogràfica I
Mitjans Audiovisuals I
TOTAL

T
P
P
P
P
P

60
41,00 €
120
165,00 €
60
82,00 €
270
371,00 €
180
247,00 €
90
124,00 €
870 1.092,00 €

T/P
T
P
P
P
P
T
P

H.
60
41,00 €
60
82,00 €
270
371,00 €
90
124,00 €
120
165,00 €
60
41,00 €
150
206,00 €
810 1.030,00 €

1r CURS
Història de les Arts Aplicades
Dibuix Artístic i Projectes I
Taller d'Expressió de Llenguatge Pictòric
Taller de Pintura Ornamental
Taller de Revestiments
Expressions d'avanguarda I
TOTAL

T/P
T
T
P
P
P
P

H.
90
62,00 €
180
124,00 €
180
247,00 €
180
247,00 €
180
247,00 €
60
82,00 €
870 1.009,00 €

2n CURS
Història de les Arts Contemporànies
Dibuix Artístic i Projectes II
Taller d'Expressió de Llenguatge Pictòric
Expressions d'Avantguarda II
Taller de Vidrieres
Mitjans Audiovisuals
Metodologia i Gestió
Formació i Orientació Laboral
TOTAL

T/P
T
T
P
P
P
P
T
T

H.
90
60
210
120
120
120
60
60
840

62,00 €
41,00 €
289,00 €
165,00 €
165,00 €
165,00 €
41,00 €
41,00 €
969,00 €

T/P H.
T
120
P
240
T
60

82,00 €
330,00 €
41,00 €

2n CURS
Història de la Fotografia II
Camps Fotogràfics II
Fotografia Artística II
Tècnica Fotogràfica II
Mitjans Audiovisuals II
Formació i Orientació Laboral
Infografia
TOTAL
ARTS APLICADES AL MUR

IL·LUSTRACIÓ
1r CURS
Història de la imatge gràfica
Projectes d'Il·lustració I
Sistemes de representació

Dibuix Artístic I
Tècniques Gràfiques Tradicionals
Tècniques d'Il·lustració I
Disseny assistit per Ordinador I
TOTAL
2n CURS
Fonaments d'art gràfic
Projectes d'Il·lustració II
Teoria de la imatge
Dibuix Artístic II
Tècniques Gràfiques Industrials
Fotografia
Formació i orientació laboral
Tècniques d'Il·lustració II
Disseny assistit per Ordinador II
TOTAL

P
P
P
P

120
165,00 €
120
165,00 €
150
206,00 €
60
82,00 €
870 1.071,00 €

T/P
T
P
T
T/P
P
P
T
P
P

H.
90
240
60
120
60
60
60
120
60
870

62,00 €
330,00 €
41,00 €
82,00 €
82,00 €
82,00 €
41,00 €
165,00 €
82,00 €
967,00 €

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ / ARQUITECTURA
EFÍMERA
1r CURS
H.
60
90
150
120
270
120
60
30
900

41,00 €
62,00 €
103,00 €
165,00 €
371,00 €
82,00 €
82,00 €
21,00 €
927,00 €

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ
2n CURS
Història de l'Interiorisme
Mitjans Informàtics i Audiovisuals
Projectes
Tec.i Sist.Cons: Proj. i Dir. Obres
Programació d'Obres
Formació i Orientació Laboral (II)
TOTAL

T/P H.
T
60
P
60
P
390
T
270
T
90
T
30
900

41,00 €
82,00 €
536,00 €
186,00 €
62,00 €
21,00 €
928,00 €

ARQUITECTURA EFÍMERA
2n CURS
Història de l'arquitectura efímera
Mitjans informàtics i audiovisuals

T/P H.
T
60
P
60

41,00 €
82,00 €

Història de l'Arquitectura
Dibuix Artístic
Dibuix Tècnic
Expressió Volumètrica
Projectes
Tecnologia i Sistemes Constructius
Mitjans informàtics i audiovisuals (I)
Formació i Orientació Laboral (I)
TOTAL

T/P
T
T/P
T/P
P
P
T
P
T

Projectes: Arquitectura efímera
Tecnologia i sist. constructius: Arq. Efim.
Teoria de la imatge publicitària
Formació i Orientació Laboral (II)
TOTAL

P
T
T
T

390
270
90
30
900

PROJECTE FINAL DE CICLE:
Presentació projecte final
Utilització de les instal·lacions
Tutoria: l, individual
Pròrroga del projecte

536,00 €
186,00 €
62,00 €
21,00 €
928,00 €

100,00 €
100,00 €

ESTUDIS NO REGLATS
CURSOS MONOGRÀFICS:
Amb professorat de plantilla, sense que suposi increment d’horari:
Cursos monogràfics de menys de 20 hores
Cursos monogràfics de 21 a 59 hores
Cursos monogràfics de 60 a 160 hores
Cursos monogràfics de 161 a 200 hores
Cursos monogràfics de més de 200 hores

preu/hora

Amb professorat extern:
Amb 15 alumnes mínim
Amb 10 alumnes mínim

3,54 €
1,88 €
1,69 €
1,56 €
1,50 €

3,61 €
5,42 €

DRETS D'EXAMEN ASSIG. PENDENT
Assignatures pendents del curs anterior

12,50 €

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS
Certificats acadèmics (llevat convalidació de crèdits)
Per tramitació de títols oficials

10,00 €
10,00 €

• En l’apartat 4 de l’Annex referent a les “taxes per la tramitació de
llicències i informes per utilització privativa i aprofitaments especials en
carreteres de la xarxa viària local”:
Afegir a l’apartat 3 “fet imposable”, dos supòsits més que no es
consideren fets imposables i modificar el text de la tarifa 3.5 , que
quedaran redactats de la forma següent:
“Fet imposable
......

3- No es consideren fets imposables als efectes d’aquesta taxa
l’expedició de permisos o informes favorables en els següents supòsits:
- Obres a realitzar que consisteixen únicament en el pintat o
arrebossat de la façana, obertura o modificació de portes,
finestres, balcons, obres de reforma interior, obres a la
coberta, etc. Sempre que no hi hagi una ocupació de la zona
de domini públic de la carretera.
- Les senyals de trànsit quan no siguin d'indicació de serveis i
d'orientació.
- Actuacions de conservació i manteniment del paviment,
senyalització, drenatge, il·luminació i enjardinament dels
accessos autoritzats per la Diputació.
- Conservació i manteniment dels senyals d’indicació de serveis
autoritzades per la Diputació.
.....”
“ Tarifa 3.
Informes o certificats:
3.1. Certificats d'obres realitzades per contractista ................................ 25,00 €
3.2. Certificats sobre IMD de vehicles en una carretera de la Diputació 25,00 €
3.3. Informe sobre viabilitat sobre instal·lació de benzineres i accessos 125,00 €
3.4. Certificats de distància de trams de carretera ................................. 78,00 €
3.5. Informes per realitzar obres o actuacions que afectin a les zones
de servitud i afectació de la carretera 105,00 €”
.
Segon.- Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’art. 47
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les modificacions
de l’Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona que es relacionen a continuació:
• En el punt 1 de l’annex que es refereix al preu públic per la prestació
del servei de reprografia, modificar l a Tarifa A: treballs executats per
Serveis Generals de la Diputació disminuint l’import dels preus de les
fotocopies i altres treballs de reprografia, per tal d’assumir per part de la
Diputació l’increment d’IVA del 18 al 21% de forma que els preus amb
IVA inclòs es mantinguin iguals. Quedarà redactat de la següent
manera:

“1. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
REPROGRAFIA
Obligació al pagament

1.- L'obligació del pagament del preu públic, neix amb la prestació del
servei, moment en què s’ha de fer efectiu el pagament.
2.- Queden exclosos de satisfer la tarifa d’aquest preu públic els serveis
de la Diputació i els seus OO.AA per les còpies expedides pel seu
propi ús.

TARIFES

Tarifa A: Treballs executats per Serveis Generals de la Diputació:

1- Fotocòpies DIN A 4 B/N ( per full)
2- Fotocòpies DIN A 3 B/N ( per full)
3- Fer forats (per treball)
4- Enquadernació canonet de plàstic A4 (per treball)
5- Enquadernació espiral metàl·lica A4 (per treball)
6- Servei de fax Espanya (per full)
7- Fax rebut (per full)

Preu p (Preu p.+IVA)
0,08€
0,10€
0,17€
0,20€
0,83€
1,00€
2,48€
3,00€
3,31€
4,00€
1,99€
2,40€
0,41€
0,50€

Tarifa B: Treballs externalitzats:
L’import del preu públics serà igual a l’import facturat pel proveïdor”

Tercer.- Obrir un termini d’exposició pública de trenta dies, comptats a
partir de la data de publicació al BOP, durant els quals podran
presentar-se les reclamacions, objeccions i suggeriments que els
tercers interessats considerin oportunes. L’expedient podrà ésser
consultat a les dependències de la Intervenció General de la Diputació,
ubicades a la Primera Planta del Palau Provincial.
Quart.- Si durant el termini d’exposició pública no es presentessin
reclamacions, el present acord serà elevat a definitiu, procedint-se a la
publicació del text de les modificacions aprovades que entraran en vigor
i seran d’aplicació a partir de l’u de gener de 2013.

PUNT 6.2.- 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 setembre 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 setembre de 2012 de les factures que han
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, obtenim la següent
estadística :
Pendent de reconeixement obligació

CORPORACIÓ
P. TURISME

Període mig
operacions pendents
reconeixement
(PMOPR)
115

Número

Import Total

4

359,44

”

També es dóna compte de l’informe del Tresorer i Interventor on es fa
constar a data de 30 de setembre 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 tercer 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
(dies)
(PMP) (dies)
Import
pagaments Import total pagaments
CORPORACIÓ
16
35
2.063
6.605.063,20
13
51.103,64
P.TURISME
21
10
217
324.133,16
25
31.962,59

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

Dins del període legal de
Període mig del
pagament a final de
pendent de
Període mig
trimestre
pagament
del pendent
Nombre
de pagament excedit (PMPPE)
de
(PMPP) (dies)
(dies)
pendents Import total
CORPORACIÓ
16
611
741
2.081.872,65
P.TURISME
22
8
50
92.627,36

Fora del període legal
de pagament a final
de trimestre
Nombre
de
pendents
Import
14
20.325,83
22
18.348,66

“
El Ple en queda assabentat

PUNT 6.3.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS.
Es dona compte d’acord amb la Base d’Execució del Pressupost
número 4, de l’estat d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona a data 30 de setembre de 2012, segons les dades
comptables que consten a l’expedient.
En l’estat d’execució es detalla:
Situació de despeses a 30/09/2012. Composició dels crèdits definitius
per coordinacions:
Àrea de Coordinació
Crèdits Inicials
Òrgans de Govern
2.518.918,87
SAM
26.365.676,59
SAC
21.963.005,19
SAT
10.087.514,04
Serveis Interns
4.735.829,75
Presidència i Planificació
3.197.326,62
Secretari, Intervenció i Tresoreria
24.296.746,76
RH i Polítiques Actives d'Ocupació
5.802.449,99
Coneixement i Qualitat
4.305.532,19
Patronat de Turisme
4.465.000,00

Modificacions Crèdits Definitius
847,24
2.519.766,11
45.877.811,98
72.243.488,57
7.085.571,44
29.048.576,63
17.231.584,19
27.319.098,23
13.972.407,71
9.236.577,96
1.971.904,86
5.169.231,48
13.922.566,15
38.219.312,91
883.667,85
6.686.117,84
2.198.152,62
6.503.684,81
2.461.470,17
6.926.470,17

Total Pressupost

100.870.154,46

107.738.000,00

208.608.154,46

Situació de despeses a 30/09/2012. Estat d’execució dels crèdits
definitius per coordinacions:
Àrea de Coordinació
Òrgans de Govern

Crèdit
Disponible
819.505,86

Crèdit
Retingut
0,00

Crèdit
Autoritzat
0,00

Crèdit
Compromès
0,00

Obligacions
Recon.
1.700.260,25

SAM

4.453.188,10

132.917,27 12.640.098,25

24.810.970,63

30.206.314,32

SAC

7.283.975,60

154.594,70

1.490.455,65

4.694.217,39

15.425.333,29

SAT

5.389.190,34

523.316,93 10.020.634,60

2.206.656,94

9.179.299,42

Serveis Interns

5.221.235,81

48.760,04

928.093,10

3.052.367,65

4.721.951,11

Presidència i Planificació

1.994.596,58

160.158,13

48.167,06

942.149,33

2.024.160,38

19.128.105,80

0,00

129.586,21

5.672.888,26

13.288.732,64

Secretari, Intervenció i Tresoreria

RH i Polítiques Actives d'Ocupació

2.320.884,81

62.032,47

256.741,71

81.163,38

3.965.295,47

Coneixement i Qualitat

1.650.009,04

100.286,42

907.724,93

1.655.479,74

2.190.184,68

Patronat de Turisme

1.004.925,41

173.050,00

204.283,37

2.393.434,36

3.150.777,03

1.355.115,96 26.625.784,88

45.509.327,68

85.852.308,59

Total Pressupost

49.265.617,35

Situació de despeses a 30/09/2012. Composició dels crèdits definitius
per capítols:
Despeses per Capítols
De Personal
En bens i serveis
Financers
Transferències ctes.
Inversions reals
Transferències cap.
Actius Financers
Passius Financers

Crèdits Inicials
42.694.335,83
13.106.157,76
1.563.000,00
24.604.869,71
3.423.959,00
13.216.677,70
0,00
9.129.000,00

Modificacions Crèdits Definitius
655.138,15
43.349.473,98
9.243.611,17
22.349.768,93
230.000,00
1.793.000,00
13.930.198,72
38.535.068,43
32.372.160,94
35.796.119,94
26.626.719,99
39.843.397,69
15.031.509,47
15.031.509,47
2.780.816,02
11.909.816,02

Total Pressupost

107.738.000,00

100.870.154,46

208.608.154,46

Situació de despeses a 30/09/2012. Estat d’execució dels crèdits
definitius per capítols:

Despeses per Capítols
De personal
En bens i serveis
Financeres
Transferències ctes.
Inversions reals
Transferències cap.

Crèdit
Disponible
14.712.407,50

Retenció
Crèdit Autoritzat
crèdit
0,00
0,00

Crèdit
Compromès
23.874,49

Obligacions
Recon.
28.613.191,99
9.463.402,97

4.377.455,54

433.761,09

2.843.045,10

5.232.104,23

742.584,55

0,00

0,00

0,00

1.050.415,45

6.151.969,52

367.415,65

11.091.001,08

8.443.204,66

12.481.477,52

16.170.258,47

332.800,59

8.143.019,54

5.684.787,94

5.465.253,40

1.964.534,72

221.138,63

4.447.072,58

26.125.356,36

7.085.295,40

Actius financers

25,89

0,00

101.646,58

0,00

14.929.837,00

Passius financers

5.146.381,16

0,00

0,00

0,00

6.763.434,86

Total Pressupost

49.265.617,35

1.355.115,96

26.625.784,88

45.509.327,68

85.852.308,59

Situació d’ingressos a 30/09/2012. Grau d’execució dels Ingressos:
Ingressos per Capítols Previsió Inicial

Modificacions

Impostos directes.
Impostos indirectes.
Taxes, preus públics.
Transferències corrents.
Ingressos patrimonials.
Transferències de capital
Actius financers.
Total Pressupost

0,00
0,00
0,00
12.548.597,54
0,00
0,00
88.321.556,92
100.870.154,46

13.998.149,00
8.448.898,00
3.180.820,00
79.910.133,00
1.700.000,00
500.000,00
0,00
107.738.000,00

El Ple en queda assabentat

Previsió
Drets
Recaptació Romanent de
Definitiva
Reconeguts
neta
Tresoreria
13.998.149,00 7.099.316,52 7.099.316,52
8.448.898,00 7.240.638,20 7.240.638,20
3.180.820,00 2.372.287,20 2.287.441,65
92.458.730,54 81.004.786,72 79.644.396,88
1.700.000,00 1.259.263,24 1.254.511,24
500.000,00
0,00
0,00
88.321.556,92
0,00
0,00 73.290.047,45
208.608.154,46 98.976.291,88 97.526.304,49 88.321.556,92

PUNT 6.4.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES PROVISIONALS
DE CONTROL FINANCER I FISCALITZACIÓ A POSTERIORI DE
L’EXERCICI 2011 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS.
Es dóna compte de l’informe-proposta d’Intervenció relatiu als informes
provisionals de control financer i fiscalització a posteriori de l’exercici
2011 de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms,
que és com segueix:
“1.
Antecedents
L’Interventor General de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
d’Auditories i Control Financer per a l’exercici 2011, el qual incloïa la totalitat
de les actuacions de control financer i fiscalització a posteriori que es preveien
realitzar durant l’exercici 2012 sobre tots els ens que integren la Diputació.
Entre les actuacions previstes estava la realització del control financer i
fiscalització a posteriori de tots els ens de la Corporació corresponent a
l’exercici 2011.
2.
Resultat dels treballs
Com a norma general, el resultat dels treballs ha estat satisfactori i no s’han
detectat incidències representatives de procediments o tramitacions
incorrectes per part dels òrgans gestors.
El total de programes de revisió realitzats sobre tots els ens ha estat de 456,
amb el detall que es mostra tot seguit. Pel que fa referència a les incidències
detectades, a tall de resum, són les que s’enumeren en el següent quadre; la
gran majoria tenen assignat el nivell de repercussió “lleu” i tenen caràcter
d’incidències menors de legalitat:
Projecte

# programes
Número
de treball
incidències

Corporació

89

50

OA BASE

66

9

OA Conservatori de música

58

6

OA Escola d'art i disseny

59

8

OASI

63

6

OA Patronat de turisme

63

10

OADL

58

4

Total

456

93

Els programes de treball inclouen proves en que la revisió es fa sobre el total
de l’univers d’expedients i altres en que la revisió es fa per mostreig. Les
dades quantitatives de les proves que es fan per mostreig són les que es
mostren en el quadre següent:

Programa

Expedients

Prova

Àrea: Balanç de situació (Tots els ens)
Immob. No financer

Revisió despeses inversió

Tresoreria

Creuament transferències bancàries

Creditors c/t

Circularització creditors

Àrea: Compte de resultats (Tots els ens)
Vendes, tributs i pp

Revisió taxes i preus públics

Imports

Univers

Mostra

% exp

748

101

14%

-

-

-

1.685

87

5%

Univers

Mostra

% exp

Univers

Mostra

%I

12.661.988

7.428.041

59%

1.708.769.016

432.908.497

25%

15.876.788

16%

Mostra

%I

97.681.043
Univers

-

-

-

802.012

132.581

17%

Revisió despeses corrents generals

17.196

223

1,30%

20.148.704

3.487.947

17%

Revisió tall d'operacions

2.522.977

1.195.251

47%

Despeses corrents

Despeses personal

2.136

165

8%

Revisió comptabilització nòmina

98

38

39%

-

-

-

Revisió legalitat altes de personal

630

42

7%

-

-

-

Revisió legalitat baixes de personal

696

42

6%

-

-

-

Univers

Mostra

% exp

Univers

Mostra

%I

Revisió expedients formalitzats

199

20

10%

-

-

-

Revisió contractes vigents

221

22

10%

-

-

-

23.609

740

3%

Àrea: Contractació (Tots els ens)
Contractació
Totals

1.842.585.740

461.029.105

Els informes provisionals han estat traslladats als directors d’àrea,
d’organisme i als responsables de la Secretaria, Tresoreria, Contractació i
Presidència per a que, abans del 2 de novembre presentin les al·legacions
que creguin oportunes. De no rebre contestació en el termini indicat, es
donaran per definitives les incidències, salvetats, limitacions i conclusions
incloses en els informes provisionals. De rebre’s al·legacions, aquestes seran
resoltes en el termini màxim de 15 dies i s’efectuaran les esmenes o
precisions que corresponguin, donat el cas, en els informes.
Les conclusions sobre el control financer i fiscalització a posteriori realitzats
sobre cada organisme és el que es mostra en el quadre següent:
Opinió sobre els comptes
anuals

Conclusió sobre el
compliment de la legalitat

Corporació

Favorable

Favorable amb incidències

OA BASE

Favorable

Favorable amb incidències

OA Conservatori de música

Favorable

Favorable amb incidències

Favorable amb salvetats

Favorable

OASI

Favorable

Favorable amb incidències

OA Patronat de turisme

Favorable

Favorable amb incidències

OADL

Favorable

Favorable

Projecte

OA Escola d'art i disseny

El Ple en queda assabentat del resultat dels informes provisionals de
control financer i fiscalització a posteriori de l’exercici 2011
corresponents a la Diputació de Tarragona i als seus organismes
autònoms

7.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES

25%

PUNT 7.1.- DACIÓ DE COMPTE DEL RESULTAT DE L’AUDITORIA
DEL CONSORCI DEL CAMP DE TARRAGONA, EXERCICI 2010.
Es dóna compte a la Comissió Especial de Comptes de l’informe
d’Intervenció relatiu als comptes anuals del Consorci del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència corresponents a l’exercici 2010,
elaborat per l’empresa d’auditors i consultors “Balañá Eguía”, que és
com segueix:
“1.

Antecedents
•

La Diputació de Tarragona, en sessió plenària de 28 de febrer de
2002, va aprovar definitivament la creació del Consorci del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència, així com els estatuts que el
regeixen, que es van publicar en el butlletí oficial de la província de
Tarragona el 20 de maig de 2002.

•

El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu que es
constitueix a fi i efecte de col·laborar i cooperar en el disseny,
planificació i control d’un model de desenvolupament del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència, útil, sostenible i adaptable a les
necessitats dels seus ciutadans.

•

El seu objecte és coordinar esforços i recursos, per tal de donar suport
i obtenir la màxima eficàcia en l’execució d’actuacions de caràcter
supralocal i d’interès prioritari per a l’àrea del Camp de Tarragona en
diferents àmbits. En general, correspon al Consorci potenciar totes
aquelles mesures orientades a flexibilitzar i prevenir disfuncions
derivades del sistema de distribució de competències, sense alterar en
cap cas la titularitat i exercici de competències de les administracions
que en formen part.

•

La principal font de finançament per atendre les despeses derivades
del funcionament del Consorci son les aportacions efectuades pels
noranta-tres ens consorciats en la proporció fixada a través del
corresponent barem aprovat pel Consell Rector.

2.

Marc normatiu i fets
•

La Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives que acompanyava la Llei de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2010 va introduir
determinades modificacions en els articles de la Llei 6/1984, de 5 de
març, de creació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

•

L’apartat primer de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009,
estableix que:
 “Els informes que emet la Sindicatura de Comptes en la seva
funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s'han de
sotmetre al coneixement dels òrgans de govern d'aquests ens i
n'han de fer publicitat a llur seu electrònica corporativa. Els ens
locals que en llur àmbit territorial d'actuació tenen un nombre

superior a cinquanta mil habitants, o quan llur pressupost global
anual ultrapassa els cinquanta milions d'euros, han de sotmetre
a auditories financeres, en els termes previstos per la normativa
d'hisendes locals, els comptes de les entitats del seu sector
públic; en concret, dels organismes autònoms, les societats
mercantils, les fundacions, els consorcis i, en general,
qualsevol entitat que estigui participada majoritàriament
per aquells ens i que no estigui sotmesa a fiscalització
prèvia. Les dites auditories s'han de portar a terme sota la
direcció o la supervisió dels interventors respectius.”
•

Els criteris habituals de determinació del caràcter majoritari de la
participació solen ser:
a) la majoria de drets de decisió en els òrgans de govern dels ens
b) la participació en el capital de l’ens

•

Cap d’aquestos dos criteris resulta decisori en el Consorci referit ja
que:
a) Tots els membres disposen d’un vot en l’assemblea del
Consorci
b) No hi ha capital fundacional

3.

•

La Diputació de Tarragona és membre del Consorci del Camp de
Tarragona i la seva àrea d’influència, amb una aportació que és la
majoritària de tots els membres, per import de 17.000 euros, d’acord
amb el que es va establir en els Estatuts de constitució. Aquesta
aportació fa que la Diputació sigui la majoritària respecte a la resta
d’aportacions dels ens que formen part del Consorci. És per aquest
criteri que la Diputació de Tarragona assumeix la responsabilitat en la
direcció i encàrrec de la funció d’auditoria.

•

És per a donar compliment al precepte legal que s’ha indicat
anteriorment, que es va col·laborar amb la Intervenció del Consorci,
per tal d’encarregar els treballs de l’auditoria corresponent a l’exercici
2010 a una empresa externa. Aquest servei es va adjudicar a
l’empresa Balañá Eguía. L’exercici 2009 ja es va realitzar la primera
auditoria del Consorci i el resultat va ser favorable.

•

Actualment ja s’està treballant amb l’auditoria de l’exercici 2011;
aquesta s’ha tornat a encarregar a l’empresa Balañá Eguía.
Resultat de l’informe d’auditoria

En l’informe d’auditoria emès per l’empresa Balañá Eguía és favorable i
l’opinió que en donen és la següent:
“Els Comptes Anuals de l’exercici 2010 expressen, en tots el seus aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financer del Consorci
del Camp de Tarragona i la seva àrea d’influència a 31 de desembre de 2010
així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l’exercici
anual finalitzat en l’esmentada data, de conformitat amb el marc normatiu

d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis
i criteris comptables continguts al mateix”
4.

Conclusions

Un cop revisat l’informe d’auditoria sobre els comptes de l’exercici 2010
elaborat per l’empresa Balañá Eguía, poso de manifest la conformitat amb el
resultat favorable, i trasllada a la Comissió Especial de Comptes les
conclusions, a efectes de donar compliment les obligacions legals que
estableix la Sindicatura de Comptes de Catalunya. “

El Ple en queda assabentat.

8.- ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS
PUNT 8.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚMERO 6 DEL PRESSUPOST DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS PER A L’EXERCICI 2012.
El cap de Gestió Econòmica amb el vistiplau de l’Interventor, ha emès
informe de data 11 d’octubre de 2012, relatiu a l’expedient de
modificació de crèdit número 6 de l’exercici 2012 de BASE, Gestió
d’Ingressos i que textualment diu:
“Que emet el cap de Gestió Econòmica de BASE, Gestió d’Ingressos de la
Diputació de Tarragona, d’acord amb l’art. 172 del Reglament d’organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i en relació a la
modificació de crèdit núm. 6 de l’exercici 2012.
De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals capítol
I, secció 2ª articles 172 a 182 en relació als crèdits i les seves modificacions.
Vist l’estat d’execució de diverses aplicacions pressupostàries del pressupost
de BASE per a l’exercici 2012, es fa necessari suplementar les dotacions
existents en concepte de Subministrament de Documents Personalitzats,
Despeses d’Assegurança vehicles, Despeses Especials de funcionament,
Contractes de Prestació de serveis, Despeses Bancàries, Contractes de
Prestació de Serveis informàtics, Beques Estudiants en pràctiques, Altres
Material inventariable i Mobiliari i Estris oficina.
El principal increment es produeix en les quantitats relacionades amb el
Subministrament de Documents Personalitzats i els Contractes de Prestació
de Serveis, les quals són fonamentals per garantir el compliment de l’objectiu
estratègic de donar el màxim servei als Ajuntaments que tenen delegada la
gestió dels seus tributs a BASE.
Atès allò que estableix l’art. 6è, 5 dels Estatuts de BASE – Gestió d’Ingressos
en el sentit que correspon al Consell Rector dictaminar el projecte de
pressupost i modificacions de crèdit.

És per tot l’exposat, que es proposa aprovar Expedient de Modificació de
Crèdit número 6 de l’exercici 2012 en els termes que s’indiquen i segons
detall de despeses i finançament:

DESPESES
Per suplement de
crèdit
7030/932/22199
7030/932/22402
7030/932/22699
7030/932/22706
7030/932/22708
7030/932/22799
7030/324/481
7030/932/63300
7030/932/63500
Total

Subministrament Documents
personalitzats
Despeses Assegurança vehicles
Despeses Especials de funcionament
Contractes Prestació serveis
Despeses Bancàries
Contractes Prestació serveis informàtics
Beques Estudiants pràctiques
Altre Material inventariable
Mobiliari i Estris oficina

260.000,00
8.000,00
70.000,00
300.000,00
100.000,00
90.000,00
2.000,00
42.000,00
12.000,00
884.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

150.000,00
30.000,00
60.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
154.000,00
250.000,00
150.000,00
884.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

FINANÇAMENT
Per Baixa
7030/932/21200
7030/932/21300
7030/932/22000
7030/932/22200
7030/932/22400
7030/932/22603
7030/932/22700
7030/932/3102
7030/932/62200
7030/932/63200
Total

Conservació Locals
Manteniment i Conservació maquinària
Material Oficina
Despeses Comunicacions
Assegurança Responsabilitat civil
Publicacions
Contractes Neteja
Interessos Crèdit
Seu central
Arranjament Oficines BASE

Per tot això, vist l’acord favorable del Consell Rector de BASE el PLE
per unanimitat ACORDA :
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 6/2012,
en els termes que s’indiquen:

DESPESES
Per suplement de crèdit
7030/932/22199
7030/932/22402
7030/932/22699
7030/932/22706
7030/932/22708
7030/932/22799
7030/324/481
7030/932/63300

Subministrament Documents personalitzats
Despeses Assegurança vehicles
Despeses Especials de funcionament
Contractes Prestació serveis
Despeses Bancàries
Contractes Prestació serveis informàtics
Beques Estudiants pràctiques
Altre Material inventariable

260.000,00
8.000,00
70.000,00
300.000,00
100.000,00
90.000,00
2.000,00
42.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

7030/932/63500
Total

Mobiliari i Estris oficina

12.000,00 €
884.000,00 €

Conservació Locals
Manteniment i Conservació maquinària
Material Oficina
Despeses Comunicacions
Assegurança Responsabilitat civil
Publicacions
Contractes Neteja
Interessos Crèdit
Seu central
Arranjament Oficines BASE

150.000,00
30.000,00
60.000,00
20.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
154.000,00
250.000,00
150.000,00
884.000,00

FINANÇAMENT
Per Baixa
7030/932/21200
7030/932/21300
7030/932/22000
7030/932/22200
7030/932/22400
7030/932/22603
7030/932/22700
7030/932/3102
7030/932/62200
7030/932/63200
Total

Segon .- 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.
Tercer. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l’aprovació serà definitiva.

PUNT 8.2.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU DE DIVERSES TAXES DE L’AJUNTAMENT DE PINELL
DE BRAI.
L’Ajuntament de Pinell de Brai ha tramès un certificat de l’acord del Ple
de l’Ajuntament que va tenir lloc el 6 de juliol de 2012, relatiu a la
delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de
les taxes d’escombraries, clavegueram i de l’Escola bressol, 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 LRJAPPAC), 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 Pinell de Brai varen
formalitzar, en data 30 d’octubre de 2006, conveni de delegació de
facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 3 d’octubre de
2012, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Per tot això, vist l’acord favorable del Consell Rector de BASE, el PLE
per unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Pinell de Brai a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel
seu Ple en la sessió del dia 6 de juliol de 2012, tal com consta al
certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
-

Delegació de les facultats en matèria de recaptació en
període executiu de:
1. Taxa d’escombraries
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa de l’Escola bressol

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 DE PINELL DE BRAI 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
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1 Taxa de subministrament d’aigua
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
MULTES Y SANCIONS

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
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1 Taxa de subministrament d’aigua
2 Taxa d’escombraries
3 Taxa de clavegueram
4 Taxa de l’escola bressol
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
MULTES Y 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 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.

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

Josep Poblet Tous

Pilar Sánchez Peña

