Secretaria general

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 21 DE DESEMBRE DE 2012
Tarragona, 21 de desembre 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 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 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. PRESIDÈNCIA
PUNT 1.1.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DE RENUNCIA AL
CÀRREC DE DIPUTAT PRESENTADA PEL SR. ALBERT BATET
CANADELL DEL GRUP POLÍTIC DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ-CIU
El Molt Il.ltre. Sr. Albert Batet Canadell ha presentat, escrit de
renúncia al càrrec de Diputat Provincial, pel Partit Judicial de Valls i pel
grup polític Convergència i Unió- CiU.

La seva renuncia és pel fet que ha estat elegit diputat al Parlament de
Catalunya a resultes de les proppassades eleccions del dia 25 de
novembre de 2012.
De conformitat amb el que preveu al respecte l’art. 208 de la Llei
Orgànica del Regim Electoral i l’art. 9.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals:
EL PLE per unanimitat ACORDA :
1.- Acceptar la renuncia al càrrec de Diputat presentada pel Sr. Albert
Batet Canadell.
2.- Donar compte a l’Administració Electoral a efectes de que es lliuri la
credencial corresponent per a donar possessió del càrrec de Diputat, al
suplent que correspongui.

2.- SECRETARIA
PUNT 2.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
AMB CARÀCTER ORDINARI EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2012.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior celebrada amb
caràcter ordinari el dia 30 de novembre de 2012.

3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 3.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 2.805 AL 2.928 I DEL 76 AL 171
ELECTRÒNICS. ANY 2012.
- 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. 2.805 al 2.928 de 2012, amb un
total de 115 distribuïdes de la següent manera:
14 al Servei d’Informàtica Municipal i Cartografia
10 a la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal
4 al Museu d’Art Modern de Tarragona
13 a la Unitat d’Administració i Gestió d’Informació General
18 a la Unitat d’Enginyeria Municipal
9 a Intervenció
5 a la Unitat de Serveis Tècnics Territorials
10 a Tresoreria
3 a la Unitat d’Arquitectura Municipal
10 a la Unitat de Gestió de Centres d’Ensenyament

11 a la Unitat de Cultura
3 a la Unitat de Cooperació al Funcionament dels Ens Locals
5 al Gabinet de Presidència i Planificació
- Es dóna compte de les resolucions electròniques de la Presidència,
del núm. 76 al 171 de 2012, amb un total de 96, distribuïdes de la
següent manera:
4 a Patrimoni i Arxiu
35 a Planificació i Organització de Recursos humans
10 a Desenvolupament i Relacions laborals
11 a Administració de Recursos humans
26 a Contractació, aprovisionaments i expropiacions
3 a Polítiques Actives d’Ocupació
7 a Secretaria General

- Es dóna compte del decret número 2012-000153, de data 5 de
desembre 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 3.2.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME 28/2012 DE LA
SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA.
La Sindicatura de Comptes de Catalunya, mitjançant ofici de 1/12/2010
va iniciar la fiscalització de regularitat comptable i de compliment de la
legalitat d’Altres transferències a institucions sense finalitat de lucre,
concepte 489 del pressupost de despeses, de les diputacions de
Catalunya, exercici 2008.
El treball de camp de la Sindicatura d’aquesta fiscalització va finalitzar
l’abril de 2012, i en data 31/07/2012 es va rebre ofici de la Sindicatura
de Comptes trametent el projecte d’informe 44/2010-F relatiu a
l’esmentada fiscalització, tot donant un termini fins el 19/09/2012 per
presentar les al·legacions que es consideressin oportunes.
En data 19 de setembre es van presentar a la Sindicatura de Comptes
les al·legacions al projecte d’informe 44/2010-F indicat.
En data 11/12/2012 s’ha rebut l’informe de fiscalització 28/2012 relatiu a
les diputacions de Catalunya, transferències corrents a institucions
sense finalitat de lucre, exercici 2008, en el que s’han tingut en compte
dues de les al·legacions presentades.

De conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009,
de 23 de desembre de mesures fiscals i financeres, aquest informe s’ha
de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de la Diputació i se
n’ha de fer publicitat a la seu electrònica corporativa.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer.- Quedar assabentats de l’informe de fiscalització 28/2012
relatiu a les diputacions de Catalunya, transferències corrents a
institucions sense finalitat de lucre, exercici 2008
Segon.- Donar publicitat de l’esmentat informe de fiscalització 28/2010
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya a la seu electrònica
corporativa.

PUNT 3.3.- DACIÓ DE COMPTE DE L’IMPORT DEFINITIU DE LA
RETENCIÓ DE CRÈDIT, PER APLICACIÓ DE L’ARTICLE 2 DEL RDL
20/2012, EN RELACIÓ A LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRA DE
DESEMBRE DE 2012.
D’acord amb l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat en relació a l’obligació de reduir les retribucions anuals de
2012 del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a
la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre, el Ple de la
Corporació en data 30 de novembre de 2012 va acordar el següent:

“PRIMER- Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que
es detallen tot seguit, per un import total de 2.076.986,46 euros,
corresponents a les retribucions que hauria de percebre al personal al
servei de la Diputació de Tarragona en el mes de desembre de 2012 en
concepte de paga extraordinària:
......
SEGON – Un cop es determini, mitjançant informe de RRHH, l’import
definitiu de les retribucions que hauria de percebre el personal al servei
de la Diputació de Tarragona, en concepte de paga extraordinària de
desembre de 2012, es donarà compte al Ple de l’import final i de les
diferències resultants en els imports a nivell individual. Aquesta
informació s’adjuntarà a l’expedient per tal de poder-ne disposar en
exercicis futurs, quan s’hagin de fer les aportacions al pla de pensions
pel mateix import de la supressió de la paga extra”.

En data 11 de desembre de 2012, Recursos Humans ha emès un
informe amb el càlcul dels imports corresponents a la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, amb un import total de

2.083.332,64€. A l’informe s’adjunta el detall dels imports per
aplicacions pressupostaries i la relació dels imports individualitzats per
nom i NIF.
En compliment del punt segon de l’acord plenari esmentat, el PLE
queda assabentat del següent:
PRIMER- L’import definitiu dels crèdits pressupostaris declarats com a
no disponibles corresponents a les retribucions que hauria de percebre
el personal al servei de la Diputació de Tarragona en el mes de
desembre de 2012 en concepte de paga extraordinària, és de
2.083.332,64€, distribuïts per pressupostos de la forma següent:

Pressupost
Pressupost de la Corporació
Pressupost del Patronat de Turisme
Pressupost de BASE
Total general

Import €
1.670.064,04
38.498,93
374.769,67
2.083.332,64

El detall per aplicacions pressupostàries és el següent:

Import extra mes de desembre de 2012
(menys Diputats)
PRESSUPOST CORPORACIÓ
Partida-Descripció
0000.912.110-RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL
1000.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
1000.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1010.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
1010.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1011.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
1011.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1013.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
1013.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1014.150.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
1014.150.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1015.150.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
1015.150.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1020.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
1020.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1112.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
1112.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1200.170.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES

Import €
34.571,40
12.293,65
1.390,77
13.941,64
2.694,99
42.058,71
8.666,91
6.781,06
2.316,80
30.330,06
2.408,34
27.407,11
11.528,75
2.858,68
6.060,22
14.275,97
10.984,96
18.322,90

1200.170.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
1200.241.131-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
1200.313.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2010.330.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2010.330.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2011.333.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2011.333.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2020.320.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2020.320.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2021.325.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2021.325.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2021.325.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
2022.325.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2022.325.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2022.325.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
2023.325.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2023.325.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2023.325.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
2031.326.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2031.326.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2031.326.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
2032.326.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2032.326.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2032.326.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
2033.326.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2033.326.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
2041.326.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2041.326.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
2042.326.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
2042.326.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
2042.326.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
2043.326.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
3000.450.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
3000.450.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
3010.450.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
3010.450.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
3020.450.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
3020.450.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
3040.450.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
3040.450.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
3050.450.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
3060.450.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
3060.450.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
4000.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
4020.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
4020.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
4040.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
4150.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL

3.964,23
141,35
12.352,46
20.097,45
1.649,05
20.095,32
3.124,71
8.590,37
3.312,47
16.495,54
90.525,68
6.457,23
4.444,90
32.362,16
3.830,71
4.844,06
73.646,91
3.007,95
5.338,17
99.286,70
3.349,60
2.881,86
63.000,30
1.835,90
62.771,93
8.461,32
69.896,89
5.481,76
1.850,03
30.621,33
874,97
23.627,23
16.438,89
1.452,01
22.814,35
1.263,47
22.476,26
2.263,84
13.165,84
3.153,80
26.471,39
16.027,07
98.677,38
4.788,25
52.038,61
14.865,39
18.003,11
3.418,08

4160.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
5010.922.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
5010.922.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
5020.922.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
5020.922.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
5030.922.110-RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL
5030.922.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
5030.922.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
5032.922.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
6011.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
6011.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
6012.933.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
6012.933.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
6013.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
6014.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
6020.931.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
6020.931.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
6023.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
6023.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
6030.934.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
8000.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
8000.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
8000.920.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL
8000.920.143-RETRIBUCIONS FUNC. TEMP. ACUMULACIÓ TASQUES
8010.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
8010.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
8020.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
8020.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
8030.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
8030.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
8040.241.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
8040.241.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
8040.241.131-RETRIBUCIONS CONTRACTES TEMPORAL PROJECTES
9000.922.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
9000.922.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
9010.922.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
9010.922.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
9020.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
9020.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
9030.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
9030.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
9040.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
9050.920.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
9050.920.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
Total Corporació

1.403,08
22.612,00
4.927,16
7.930,76
5.063,21
7.049,72
3.759,00
2.829,31
2.765,84
21.027,25
1.373,04
18.840,18
3.652,60
18.873,12
3.200,06
41.900,35
6.597,58
2.883,39
5.421,64
18.163,71
8.669,36
6.896,26
24.702,37
5.595,62
16.096,93
5.258,76
10.224,05
2.984,18
8.764,28
1.206,23
6.495,11
16.942,28
12.692,81
8.537,95
4.896,36
1.580,67
1.895,11
8.318,45
13.901,44
7.961,07
17.156,29
11.176,41
8.860,94
4.546,91
1.670.064,04

PATRONAT TURISME
Partida-Descripció
7010.432.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
7010.432.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
7011.432.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
7011.432.131-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
7012.241.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL
Total Turisme

BASE
Partida-Descripció
7030.932.120-RETRIBUCIONS BÀSIQUES
7030.932.130-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX
7030.932.131-RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Total BASE
Total General

Total
1.913,81
23.488,90
9.724,12
1.565,68
1.806,42
38.498,93

Total
23.065,41
288.357,45
63.346,81
374.769,67
2.083.332,64

SEGON – Aquesta informació, juntament amb la relació dels imports
individuals que figuren en l’informe de recursos Humans, s’adjunta a
l’expedient per tal de poder-ne disposar en exercicis futurs, quan
s’hagin de fer les aportacions al pla de pensions pel mateix import de la
supressió de la paga extra.

4.-. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
PUNT 4.1.- PROPOSTA PER FIXAR, AMB CARÀCTER GENERAL,
L'EDAT DE JUBILACIÓ FORÇOSA DEL PERSONAL FUNCIONARI I
REGULACIÓ ELS SUPÒSITS DE PRÒRROGA EXCEPCIONAL.
L’art. 67.1 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 la
jubilació dels funcionaris podrà ser forçosa al complir l’edat legalment
establerta.
L’apartat tercer del mateix article determina que la jubilació forçosa es
declararà d’ofici al complir el funcionari 65 anys d’edat.
No obstant, l’art. 11 del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
disposa que amb independència del previst a l’art. 67.3 de l’EBEP,
l’edat de jubilació forçosa del personal funcionari serà en tot cas la que
prevegin les normes reguladores d’aquest règim per a l’accés a la

pensió de jubilació en la seva modalitat contributiva, sense coeficient
reductor per raó de l’edat.
El segon paràgraf de l’apartat tercer del mateix article 67 de l’EBEP
determina que en els termes de les lleis de funció pública que es dictin
en desenvolupament d’aquest Estatut es podrà sol·licitar la prolongació
de la permanència en el servei actiu com a màxim fins que es
compleixin 70 anys d’edat. En qualsevol cas, l’Administració pública
competent haurà de resoldre de forma motivada l’acceptació o
denegació de la prolongació.
Com sigui que aquest article no ha estat desenvolupat, de conformitat
amb la disposició final 4a.3 del mateix EBEP es mantindran en vigor per
a cada Administració pública les normes vigents sobre ordenació,
planificació i gestió de Recursos Humans en tant en quant no s’oposin a
l’establert en aquest Estatut.
Per altra banda, l’art. 300 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya disposa que el règim estatutari dels funcionaris locals pel que
fa a la (...) pèrdua de la condició de funcionari(...) ha de ser idèntic al
dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat.
La remissió ha d’entendre’s feta a l’art. 38 del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, en la nova redacció donada per la Llei 5/2012, de 20
de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l’impost sobre les estades en establiments turístics.
Fruit d’aquesta nova redacció donada a l’art. 38 del Dl 1/1997, el Ple de
la Diputació de Tarragona en sessió de data 29 de juny de 2012, va
acordar la suspensió de l’art. 36 del I Pacte de condicions de personal
funcionari per entendre aplicable quant a la jubilació forçosa del
personal funcionari l’esmentada norma en la nova redacció donada per
la Llei 5/2012.
Concretament, l’art. 38 del Dl 1/1997 preveu que la jubilació forçosa es
declararà d’ofici quan el funcionari compleixi l’edat determinada
legalment. Aquest article preveu també que el personal funcionari pot
sol·licitar el perllongament de la permanència en el servei actiu com a
màxim fins als 70 anys.
En qualsevol cas, l’òrgan competent per a declarar les jubilacions ha de
resoldre de forma expressa i motivada l’atorgament o denegació del
perllongament d’acord amb alguna de les següents causes:

a) L’aptitud per a l’acompliment de les tasques i funcions pròpies del
lloc de treball que s’ocupa.

b) La conducta professional, el rendiment o l’assoliment d’objectius.
c) Les circumstàncies derivades de la planificació i racionalització dels
recursos humans.
En ús de la previsió continguda en la lletra c) i sense perjudici de
l’establert en les lletres a) i b), és voluntat de la Diputació de Tarragona
establir amb caràcter general l’edat de jubilació forçosa dels funcionaris
la que en cada moment s’estableixi legalment a efectes de la pensió
contributiva, sense perjudici dels casos en què sigui necessari
complementar el temps mínim de serveis per causar dret a la pensió.
Amb caràcter excepcional s’estableix la possibilitat d’autoritzar
pròrrogues més enllà de l’edat establerta legalment per causar pensió
de jubilació en el cas que es tracti de llocs de comandament o llocs de
caràcter tècnic per un període d’un any per tal de facilitar la successió
en el lloc de treball o funcions del lloc de treball.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer.- Fixar amb caràcter general que l’edat de jubilació forçosa dels
funcionaris serà la que en cada moment s’estableixi legalment a efectes
de la pensió contributiva, sense perjudici dels casos en què sigui
necessari complementar el temps mínim de serveis per causar dret a la
pensió.

Segon.- Establir amb caràcter excepcional la possibilitat d’autoritzar, per
al personal funcionari, pròrrogues més enllà de l’edat establerta
legalment per causar pensió de jubilació en el cas que es tracti de llocs
de comandament o llocs de caràcter tècnic per un període d’un any, als
efectes de facilitar la successió en el lloc de treball o en les funcions
derivades del mateix.

5.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
PUNT 5.1.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA PER A LA REHABILITACIÓ DEL
CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DEL POBLE NOU DEL DELTA, PELS
ANYS 2012 I 2013 I APROVACIÓ DEL CONVENI CORRESPONENT.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L’Ajuntament d’Amposta en data 7 de novembre de 2012 tramet una
sol·licitud a la Diputació, número de registre d’entrada 1/2012/27658 on
demana una subvenció per a l’arranjament del campanar de l’església
del Poble Nou del Delta, amb la conformitat del Bisbat de Tortosa, per

la qual cosa presenta un pressupost de despeses per import de
140.000 euros.
2. La Diputació de Tarragona té la voluntat de participar en el
manteniment i conservació del patrimoni històric de la demarcació de
Tarragona, per la qual cosa vol col·laborar en l’arranjament del
campanar de l’església i edifici annex del nucli de població Poble Nou
del Delta, per tal de contribuir a la seva conservació i ús.
3.
La Diputació de Tarragona vol subvencionar amb 60.000 euros
aquesta obra, distribuïts en 30.000 euros el 2012 i 30.000 euros el
2013, que representa un 42,86% del pressupost total presentat per
l’ajuntament.
4. En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2012, s’ha previst una assignació nominativa per import de
30.000 euros per a aquest beneficiari i per aquest objecte.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.

En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció a l’Ajuntament d’Amposta per import de
60.000,00 euros, per l’arranjament del campanar de l’església de Poble
Nou del Delta.
El finançament es realitzarà en dues anualitats: 30.000 euros l’any 2012
i 30.000 euros l’any 2013.
Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és

una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida que
correspongui, condicionat a l’aprovació definitiva de la modificació de
crèdit del pressupost de la Diputació.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona,
l’Ajuntament d’Amposta i el Bisbat de Tortosa per l’arranjament del
campanar de l’església de Poble Nou del Delta.
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari, i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

PUNT 5.2.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA PELS JOCS DE LA
MEDITERRÀNIA
2017
I
APROVACIÓ
DEL
CONVENI
CORRESPONENT.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- L’Ajuntament de Tarragona en data 26 de novembre de 2012
número de registre d’entrada 1/2012/029413-1 tramet una sol·licitud a la
Diputació on demana una subvenció per a l’organització dels Jocs de la
Mediterrània 2017 per la qual cosa presenta un pressupost de
despeses per import de 205.337,00 euros.
2.- La Diputació de Tarragona té la voluntat de participar en aquest
projecte per tal de contribuir a que els Jocs de la Mediterrània de l’any
2017 a la ciutat de Tarragona i subseus tingui èxit a nivell internacional
en benefici de la ciutat i de la demarcació tarragonina en general.
L’import per aquest objecte és de 150.000,00 euros a distribuir en tres
anys, 2012, 2013 i 2014.
3.- En el Pressupost General de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2012, s’ha previst a la partida 2012-2010-341-46201, una
assignació nominativa per import de 50.000 euros per a aquest
beneficiari i per aquest objecte, que representa un 73,05% del

pressupost total presentat per l’entitat. Les aportacions dels exercicis
2013 i 2014 resten condicionats a la corresponent disponibilitat
pressupostària
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament
de la Llei general de subvencions
3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona
5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general
de subvencions.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer. Concedir una subvenció a l’Ajuntament de Tarragona per import
de 150.000,00 euros, pels Jocs de la Mediterrània a la ciutat de
Tarragona el 2017. Aquesta subvenció s’abonarà en tres anualitats de
50.000 euros cadascuna durant els anys 2012, 2013 i 2014. Els imports
corresponents als anys 2013 i 2014 resten condicionats a l’aprovació
del pressupost de la Diputació dels corresponents exercicis.
Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon. L’import de la subvenció anirà a càrrec de la partida 201034146201 del pressupost vigent.
Tercer. Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Ajuntament de Tarragona per a l’organització dels Jocs de la
Mediterrània 2017 a la ciutat de Tarragona
Quart. Facultar al President de la Diputació per a la signatura del
conveni i per a dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord
Cinquè. Notificar aquest acord al beneficiari, i comunicar-lo a la
Intervenció General de la Diputació

Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos
mesos des de l'endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant
del president de la Diputació.

6.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI
PUNT 6.1.- DACIÓ DE COMPTE DE LA PUBLICACIÓ DEL DECRET
155/2012, PEL QUAL S’APROVEN LES BASES I S’OBRE LA
CONVOCATÒRIA DEL PUOSC 2013-2016 I DEL PAM 2013-2016
COM A PROGRAMA ESPECÍFIC I ENTENDRE MODIFICADES LES
BASES DEL PAM EN RELACIÓ A LA COORDINACIÓ DEL PUOSC
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de 27 de juliol de 2012 va
aprovar inicialment les bases reguladores del Pla d’Acció Municipal per
al període 2013-2016.
2. La formulació i la convocatòria es fa conjuntament amb el PUOSC
2013-2016 al qual s’incorporen les bases del PAM com a programa
específic.
3. La subdirectora general de Cooperació Local, una vegada el seu
departament va elaborar l’esborrany de les bases i la convocatòria del
PUOSC per al període 2013-2016, va comunicar a la Diputació de
Tarragona la necessitat de realitzar modificacions en les bases quarta,
vuitena, novena, desena, dotzena, tretzena, quinzena, dissetena i
dinovena del PAM per a facilitar la coordinació de la gestió dels dos
plans.
4. D’acord amb les recomanacions de la subdirectora general de
Cooperació Local es van realitzar les modificacions següents:
a. Base quarta : suprimir l’exigència de la declaració responsable i
les obligacions dels beneficiari que estan recollides a l’annex 1.
b. Base vuitena: suprimir les referències als models i a la web de
la Diputació i la documentació tècnica que estan regulades a
l’annex 2. Adequar la necessitat de disposar la documentació
per a contractar als terminis regulats a programa general.
c. Base novena: suprimir el paràgraf sobre la coordinació amb el
PUOSC, fer referència a la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya i suprimir la referència en el tercer paràgraf a
l’acceptació de les subvencions, ja que únicament s’aprova la

d.

e.

f.

g.

h.
i.

planificació.
Base desena: suprimir els dos primers paràgrafs que són
reiteratius respecte l’annex 1. Adequar en els dos últims
paràgrafs la referència a la planificació anual i fer esment de
l’aprovació per part del Govern de la generalitat de les
anualitats.
Base dotzena: concretar la base i l’annex del PUOSC al que es
fa referència en relació als terminis d’adjudicació i execució del
programa. Coordinar el termini per a presentar els documents
justificatius corresponents a les línies d’inversió.
Base tretzena: canviar el títol de la base i regular
específicament el pagament de les actuacions per a coordinar
la justificació amb el que regula el PUOSC.
Base quinzena: modificar per a coordinar la divulgació del pla
amb el PUOSC en relació a la col·locació del cartell en el
programa d’inversions.
Base dissetena: suprimir el primer paràgraf que es troba a
l’articulat del Decret.
Base dinovena: suprimir la base ja que la normativa aplicable
està prevista a l’articulat del Decret i per tant la vintena de
disposicions finals passa a ser dinovena.

5. Aquestes modificacions no són substancials i la seva finalitat és la
coordinació dels dos programes.
6. La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió de 29
d’octubre de 2012 , va informar favorablement la proposta d’aprovació
de les bases reguladores i d’execució del PUOSC per al període
2013-2016 i del programa específic de la Diputació de Tarragona, i
l’obertura de la convocatòria dels programes.
7. El Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les
bases reguladores i d’execució del PUOSC per al període 2013-2016,
i s’obre la convocatòria única per aquest període, es va publicar al
DOGC núm. 6263 de 28 de novembre de 2012.
8. D’acord amb el que regulen els articles 1 i 2 de l’esmentat Decret,
també s’aproven les bases reguladores i d’execució, i s’obre la
convocatòria dels programes específics de cooperació municipal de la
Diputació de Girona, del Pla d’acció municipal de la Diputació de
Tarragona i el Pla d’acció local de la Diputació de Lleida.
FONAMENTS DE DRET
1. El Reial decret 2115/1978, de 26 de juliol, de transferència de les
competències de l’Estat a la Generalitat en matèria d’inversió en
obres i serveis locals.

2. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
que juntament amb diferents sentències posteriors del Tribunal
Constitucional que van reconèixer el caràcter únic i exclusiu del
PUOSC.
3. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament de
desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, juntament amb les Bases Generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i la normativa
específica del PAM i del PUOSC del període 2013-2016.
4. La base setzena de les reguladores del PAM determina que la
Junta de Govern per delegació del Ple, pot aprovar les normes
d’execució necessàries amb la finalitat de regular els diferents
aspectes de la gestió econòmica i administrativa que facilitin la
coordinació
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer. Donar compte de l’aprovació i la publicació del Decret
155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del PUOSC per al període 2013-2016 i del
PAM del mateix període, i s’obre la convocatòria única.
Segon. Entendre modificades les bases quarta, vuitena, novena,
desena, dotzena, tretzena, quinzena, dissetena i dinovena del PAM
2013-2016, per a facilitar la coordinació de la seva gestió amb el
PUOSC del mateix període.
Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no
qualificat.

7.- ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS
PUNT 7.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL IV
CONVENI COL.LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE BASEGESTIÓ D’INGRESSOS.
Amb data 28 de setembre de 2012 es va constituir la Mesa
negociadora.
La Mesa negociadora es va constituir amb els representants següents:

-

Representació de l’Empresa: Jerónimo Curt del Prado, Enric
Llorca Ayora, Maria Foncalda Solé Altadill i Andrés Lechuga
Quijada.
Representants dels treballadors: Juan Fuentes Nieto, Pau
Llambrich Rioné, Laia Grañana Cervera, Sergio Vázquez Pérez,
Sandra Llovera Solé i Xavier Solé Giró.

Amb data 28 de setembre de 2012 la Mesa negociadora va acordar
prorrogar el Conveni col·lectiu del personal de BASE-Gestió d’Ingressos
per un any, fins el 31 de desembre de 2013.
El text del conveni objecte de la pròrroga conté els articles suspesos
que es detallen a continuació:
-

-

Article 9. La jornada de treball, apartats 3, 5 i 9 (Suspesos per
aplicació del calendari laboral per a l’any 2012 aprovat per acord
del Ple de la Diputació de Tarragona de 27 de juliol de 2012).
Article 10. Vacances, apartats 4 i 7 (Suspesos expressament per
acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 27 de juliol de
2012).
Article 11. Permisos (Suspès expressament per acord del Ple de
la Diputació de Tarragona de 27 de juliol de 2012, en tot allò que
s’oposi al nou redactat de l’art. 48 de l’EBEP).
Article 21. Afers propis (Suspès expressament per acord del Ple
de la Diputació de Tarragona de 27 de juliol de 2012).
Article 22. Reduccions de jornada, apartat 2 (Suspès per acord
del Ple de la Diputació de Tarragona de 29 de juny de 2012).
Article 24. Accés a la plantilla i provisió de vacants (Suspès per
acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 29 de juny de
2012).
Article 37. Pagues extraordinàries, apartat 1 (Suspès
expressament per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de
27 de juliol de 2012).
Article 39. Increment retributiu (Suspès per acord del Ple de la
Diputació de Tarragona de 29 de juny de 2012).
Article 44. Incapacitat Temporal, apartat 2 (Suspès per acord del
Ple de la Diputació de Tarragona de data 1 d’octubre de 2012 i
de 28 de setembre de 2012), apartat 3 (Suspès expressament
per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de 27 de juliol de
2012), apartat 4 (Suspès expressament per acord del Ple de la
Diputació de Tarragona de 27 de juliol de 2012).
Article 45. Pla de Pensions. (Suspès per acord del Ple de la
Diputació de Tarragona de 29 de juny de 2012).

Amb data 28 de setembre de 2012 es va registrar davant Correus la
comunicació prèvia de la voluntat de pròrroga adreçada al Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Amb data 5 de desembre de 2012, la Intervenció formula informe de
fiscalització limitada prèvia, amb resultat de favorable. A l’informe
s’efectuen suggeriments que són recollits an aquesta proposta.
D’acord amb tot l’exposat i vist l’acord favorable del Consell Rector de
BASE-Gestió d’Ingressos, el PLE per unanimitat ACORDA:
Únic: Aprovar la pròrroga del IV Conveni Col·lectiu del Personal Laboral
de BASE-Gestió d’Ingressos per un període d’un any, fins el 31 de
desembre de 2013.
PUNT 7.2.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU DE DIVERSES TAXES DE L’AJUNTAMENT DE CABRA
DEL CAMP .
L’Ajuntament de Cabra del Camp ha tramès un certificat de l’acord del
Ple de l’Ajuntament que va tenir lloc el 21 de novembre de 2012, relatiu
a la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu
de les taxes per llicències d’obres, per llicències urbanístiques, per
llicències d’activitats, pel servei de la llar d’infants, pel menjador de la
llar d’infants, per l’ús d’instal·lacions municipals, per l’ocupació de la via
pública i per guals, a favor de la Diputació de Tarragona, de conformitat
amb els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, (en endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), i article 7
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Cabra del Camp varen
formalitzar, en data 31 de juliol de 2001, conveni de delegació de
facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 3 de desembre de
2012, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Vist l’acord favorable del Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos,
el Ple per unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Cabra del Camp a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel
seu Ple en la sessió del dia 21 de novembre 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 per llicències d’obres
2. Taxa per llicències urbanístiques

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Taxa per llicències d’activitats
Taxa pel servei de la llar d’infants
Taxa pel menjador de la llar d’infants
Taxa per l’ús d’instal·lacions municipals
Taxa per l’ocupació de la via pública
Taxa per guals

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 CABRA DEL CAMP A FAVOR DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

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

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

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de
les llistes cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva
aprovació i exposició pública, així com la pràctica de liquidacions
d’ingrés directe.

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

La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i
bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en
matèria de gestió dels ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos
delegats.
La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de
declaracions.
La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si
s’escau.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
gestió dels ingressos de dret públic.

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

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES:
1. Taxa pel subministrament d’aigua
2. Taxa pel clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa del cementiri
5. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonía mòbil
QUOTES D’URBANITZACIÓ

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o
denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes
realitzats en l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de
dret públic:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

-

-

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES:
1. Taxa pel subministrament d’aigua
2. Taxa pel clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa del cementiri
5. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
6. Taxa per llicències d’obres
7. Taxa per llicències urbanístiques
8. Taxa per llicències d’activitats ambientals
9. Taxa pel servei de la llar d’infants
10. Taxa del menjador llar infants
11. Taxa per l’ús d’instal·lacions municipals
12. Taxa per l’ocupació via pública
13. Taxa per guals
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
MULTES I SANCIONS.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
DRETS
DE
L’HISENDA
DERIVATS
D’EXPEDIENTS
DE
RESPONSABILITAT PATROMINIAL

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

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

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

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

TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL

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

PUNT 7.3.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA NOVA DELEGACIÓ
DE FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I
RECAPTACIÓ D'INGRESSOS DE DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT
DE LA CANONJA.
L’Ajuntament de La Canonja ha tramès un certificat de l’acord del Ple
de l’Ajuntament que ha tingut lloc el dia 19 de novembre de 2012,
relatiu a la delegació de facultats en matèria de gestió tributària de
l’Impost sobre béns immobles i l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, la recaptació en període voluntari i en període executiu de
l’Impost sobre béns immobles, l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, la Taxa del servei de recollida d’escombraries, la Taxa pels
serveis de cementiri i la Taxa per entrada de vehicles (guals) i la

recaptació en període executiu de l’Impost sobre activitats
econòmiques, l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
la Taxa per llicències urbanístiques, la Taxa per l’utilització privativa o
aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies
públiques a favor d’empreses explotadores, tant les que afectin a la
generalitat o una part important del veïnat, com les que no, les
Contribucions especials, les Quotes d’urbanització, les Quotes de
conservació, les Multes i sancions, les Execucions subsidiàries, els
ingressos no tributaris de dret públic, les costes judicials susceptibles
d’exacció mitjançant procediment de constrenyiment i altres taxes i
preus públics contemplats a les ordenances fiscals municipals, a favor
de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els articles 4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, (en
endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, (en endavant LRBRL) i article 7 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL).
El secretari, p.d. de BASE ha informat, en data 7 de desembre de 2012,
favorablement a l’acceptació de la delegació de facultats de l’esmentat
Ajuntament.
Vist l’acord favorable del Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos,
el Ple per unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats en matèria de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de l’Ajuntament de La
Canonja a favor de la Diputació de Tarragona, acordada pel seu Ple en
la sessió del dia 19 de novembre de 2012:
A) Delegació de facultats en matèria de gestió tributària:
- Impost sobre béns immobles,
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
B) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari:
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Taxa del servei de recollida d’escombraries
- Taxa pels serveis de cementiri
- Taxa per entrada de vehicles (guals)
C) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
executiu:
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Impost sobre activitats econòmiques

-

-

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Taxa del servei de recollida d’escombraries
Taxa pels serveis de cementiri
Taxa per entrada de vehicles (guals)
Taxa per llicències urbanístiques
Taxa per l’utilització privativa o aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques a
favor d’empreses explotadores, tant les que afectin a la
generalitat o una part important del veïnat, com les que no
Contribucions especials
Quotes d’urbanització
Quotes de conservació
Multes i sancions
Execucions subsidiàries
Ingressos no tributaris de dret públic
Costes judicials susceptibles d’exacció mitjançant
procediment de constrenyiment
Altres taxes i preus públics contemplats a les ordenances
fiscals municipals

Segon: Concretar que la gestió tributària de l’Impost de Bens Immobles
s’estén, en règim de delegació de funcions i de prestació de serveis, als
àmbits previstos en el conveni signat entre la Secretaria d’Estat
d’Hisenda ( Direcció General del Cadastre ) i la Diputació de Tarragona,
en data 7 d’abril de 1998, i que la Diputació de Tarragona realitza la
gestió censal de l’Impost d’Activitats Econòmiques per delegació del
Ministeri d’Economia i Hisenda a l’Ordre de 24 de juny de 2003 (BOE
número 155 de 30 de juny).
Tercer: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, la proforma
del conveni de delegació, a signar entre l’Ajuntament i la Diputació, al
qual s’adjuntarà, com annex seu, les delegacions vigents en cada
moment resultants dels acord plenaris de delegacions que es puguin
adoptar en un futur.
Quart: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 2, l’annex del
conveni aprovat en el punt anterior on queden detallades les
delegacions vigents en cada moment resultants dels acords plenaris de
delegacions que es puguin adoptar en un futur. Per tant, al conveni de
delegació a signar s’adjuntarà, com annex seu, l’annex 2 del present
acord.
Cinquè: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2014, 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.

Sisè: 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.
Setè: 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.
Vuitè: Facultar a l’Il.lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per
a formalitzar el corresponent conveni de delegació.
“ANNEX 1
CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ,
INSPECCIÓ
I
RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS
DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
Tarragona, __ de __________ de 20__.
Es reuneixen d'una part:
L’Il.lm. Sr. JOSEP POBLET TOUS, president de la Diputació de Tarragona i
assistit per la secretaria general de la Corporació, Sra. PILAR SANCHEZ
PEÑA
i, de l'altra,
L'Il.lm. Sr. ROC MUÑOZ MARTÍNEZ, alcalde de l'Ajuntament de la Canonja,
en nom i representació d'aquesta Corporació i assistit pel secretari de
l’Ajuntament, Sr. DANIEL SÁNCHEZ MIGUEL
MANIFESTEN:
I.- L'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, (en endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats
Locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
De conformitat amb allò que estableix l'article 106.3 de la LRBRL i l’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 podrà realitzar, per delegació de les entitats locals integrades en el
seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs i restants ingressos de dret públic.
Que l'article 8 del TRLRHL, estableix que les administracions tributàries de
l'Estat col·laboraran en tots els ordres en la gestió, liquidació, inspecció i
recaptació i preveu mecanismes de col·laboració entre elles.

II.- Que l'Ajuntament de la Canonja està interessat que la Diputació de
Tarragona realitzi per delegació les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació, en els termes i l'abast del present conveni, dels tributs i altres
ingressos de dret públic de titularitat municipal que es detallen a l’annex
addicionat al present document. Amb aquesta finalitat i a l'empara del que
preveuen els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, (en
endavant LRJAP-PAC) i article 7.1 del TRLRHL, el Ple de la Corporació
municipal en sessió del dia 19 de novembre de 2012 adoptà acord de
delegació a favor de la Diputació de Tarragona i aprovació de la proforma del
present conveni.
III.- Que la Diputació de Tarragona, per acord plenari de ___________
acceptà la delegació de l'Ajuntament de la Canonja.
IV.- Que ambdues institucions procedeixen a la formalització del present
conveni de delegació, segons el que preveuen els article 4 de la LRJAP-PAC i
articles 7 i 8 del TRLRHL.
PACTES
OBJECTE
PRIMER.- Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de
la Diputació de Tarragona, de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d'ingressos de dret públic de l'Ajuntament de la Canonja, amb
l’abast establert als acords plenaris de les respectives corporacions de les
delegacions que es relacionen a l’annex 1. La Diputació de Tarragona podrà
exercir aquestes funcions mitjançant l’organisme autònom BASE-Gestió
d’Ingressos, ens instrumental que es constitueix per aquesta finalitat. Per tant,
totes les referències que es faran en aquest conveni a BASE-Gestió
d’Ingressos s’entendran fetes a l’ens instrumental constituït per la Diputació de
Tarragona que el pugui substituir en un futur.
INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ
SEGON.- La Diputació de Tarragona percebrà, com a compensació
econòmica, per les despeses que hagi d'atendre, per la prestació integral dels
serveis de gestió, inspecció, liquidació i recaptació, així com l’assistència
tècnica i jurídica, les quantitats que resultin de l’aplicació de l’Ordenança
Fiscal de la Diputació de Tarragona reguladora de les taxes per la prestació
de serveis encomanats a BASE-Gestió d’Ingressos.
APLICACIONS COMPTABLES
TERCER.- L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades
per cada tipus d’ingrés es farà mensualment.
RENDICIÓ DE COMPTES
QUART.- La Diputació de Tarragona rendirà comptes de la gestió
recaptadora, d'acord amb el que preveu la normativa interna de BASE-Gestió
d’Ingressos, almenys una vegada a l'any.
COBRAMENT DE REBUTS

CINQUÈ.- Els imports dels rebuts posats al cobrament seran considerats
íntegres, no podent acceptar el desglossament del pagament per conceptes.
BESTRETES, LIQUIDACIONS I TRANSFERÈNCIES
SISÈ.- La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos,
facilitarà bestretes mensuals a compte dels ingressos de cobrament periòdic,
dels conceptes inclosos en el compte de voluntària no liquidable, atenent als
ingressos nets efectuats durant l’exercici anterior. Si es delega un nou càrrec
sotmès a bestreta, es realitzarà una previsió d’ingrés d’aquest concepte i a
petició de l’Ajuntament, es regularitzarà la bestreta amb caràcter retroactiu al
gener de l’exercici corrent.
La liquidació de les diferències entre els imports realment recaptats i les
bestretes mensuals lliurades, es farà dos mesos després de la finalització del
període voluntari de pagament de cada concepte.
Els cobraments corresponents a ingressos directes i conceptes inclosos en
voluntària liquidable, en període voluntari i els ingressos en període executiu
es transferiran a l'Ajuntament durant el mes següent al seu cobrament.
La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, podrà, prèvia
sol·licitud de l’Ajuntament, transferir, en concepte de bestreta, el 50% de
l’import de càrrecs de contribucions especials. Aquesta bestreta requerirà
informe previ del l’Assessoria Jurídica de BASE-Gestió d’Ingressos.
L’Ajuntament de la Canonja podrà sol·licitar una bestreta extraordinària,
subjecta a interessos, que es calcularà sobre l’ingrés líquid mig dels dos últims
exercicis, descomptant la bestreta ordinària. El tipus d’interès aplicable a
l’esmentada bestreta extraordinària és el promig de les operacions de
Tresoreria que manté BASE-Gestió d’Ingressos en l’exercici corrent.
El sistema de reintegrament dels imports transferits en concepte de bestreta
extraordinària es realitza per compensació dels ingressos de voluntària
liquidable, executiva, interessos de demora i de les diferencies a liquidar dels
ingressos de cobrament periòdic en les dates que corresponguin. Si l’import
bestret per aquest concepte supera el límit, s’efectuarà la compensació sobre
la bestreta ordinària.
TRAMESA D'INFORMACIÓ
SETÈ.- Les liquidacions tributàries i altres ingressos de dret públic que s'hagin
de posar al cobrament, s'enviaran generalment en suport magnètic i sempre
d'acord a les normes contingudes al Quadern d'Especificacions per a
l'Intercanvi d'Informació de la Diputació de Tarragona.
La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, ostentarà la
facultat de retornar a l’Ajuntament aquells documents cobratoris que no
continguin la informació tributària bàsica necessària pel seu cobrament.

Les sol·licituds, reclamacions i recursos en matèria de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic delegats, podran presentar-se
en els registres de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d’Ingressos o al

propi Ajuntament, en els dies i hores que aquestes administracions tinguin
fixats a l’efecte, de conformitat amb allò que preveu l’article 38 de la LRJAPPAC.
BASE-Gestió d’Ingressos es compromet a tractar les dades personals per
compte de l’Ajuntament de la Canonja incorporant les mesures de protecció
que en cada moment la legislació estableixi. De la mateixa manera l’ús
d’aquestes dades queda restringit a l’àmbit d’aplicació del present conveni,
quedant expressament no autoritzat cap altre ús no especificat.
ALTRES FORMULES DE COL·LABORACIÓ
VUITÈ.- La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d'Ingressos, i
l'Ajuntament de la Canonja podran arbitrar fórmules de col·laboració que es
tradueixen en actuacions de cooperació tècnica, administrativa i jurídica en
matèria de gestió tributària, en sentit ampli, amb la finalitat de millorar l'eficàcia
dels serveis i de la recaptació municipals.
EXERCICI DE LES FACULTATS I OBLIGACIONS
DE LA DIPUTACIÓ COM A ENS RECAPTADOR
NOVÈ.- La Diputació de Tarragona tindrà, genèricament, les facultats i
obligacions que corresponen, d'acord amb la normativa vigent en matèria de
gestió tributària i que regula les facultats de gestió, pròpiament dita, liquidació,
inspecció i la recaptació, en voluntària i executiva a l'ens titular de les facultats
delegades.
DESÈ.- La realització de l'objecte d'aquest Conveni no comporta el lliurament
per part de l'Ajuntament de la infraestructura i organització per la prestació del
servei, sinó que serà la Diputació de Tarragona o l'Ens instrumental establert,
qui aportarà els elements personals i patrimonials necessaris per la realització
del mateix.
A efectes d’adscripció territorial al sistema d’organització de BASE-Gestió
d’Ingressos, s’assigna l’Ajuntament de la Canonja a l’oficina de Tarragona.
ONZÈ.- Les despeses de representació i defensa en els recursos
contenciosos administratius interposats contra actes administratius derivats de
la gestió dels ingressos delegats són a càrrec de la Diputació. No obstant en
els casos en què la Diputació de Tarragona sigui condemnada a pagar costes
judicials, si la il·legalitat deriva amb tota claredat d’un acte administratiu
realitzat per l’Ajuntament, es repercutirà les costes judicials a aquest.
DOTZÈ.- En el supòsits d’estimació d’un recurs contenciós administratiu, el
reintegrament de les despeses ocasionades per les garanties dipositades per
la suspensió de l’acte, es realitzarà en funció de la fase en que s’ha produït la
no conformitat en dret del mateix, i en tot cas en els termes de l’abast de la
delegació realitzada.
CAUSES D'EXTINCIÓ
TRETZÈ.- Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:
1.- La no pròrroga, amb l’antelació fixada al punt catorzè.

2.- L'acord mutu entre l'Ajuntament de la Canonja i la Diputació de Tarragona.
3.- L'incompliment de les seves clàusules.
4.- Qualsevol altres determinades en la legislació vigent.

VIGÈNCIA
CATORZÈ.- Aquest Conveni serà vigent a partir de la seva signatura i fins el
dia 31 de desembre de l'any 2014.
El present Conveni s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius
de quatre anys, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de no
prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres mesos.
ANNEX 2
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de
les llistes cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva
aprovació i exposició pública, així com la pràctica de
liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i
bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats
en matèria de gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos
delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de
declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos,
si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de
la gestió dels ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXA DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
TAXA PELS SERVEIS DE CEMENTIRI
TAXA ENTRADA DE VEHICLES (GUALS)

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 VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÓMIQUES
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
TAXA PELS SERVEIS DE CEMENTIRI
TAXA ENTRADA DE VEHICLES (GUALS)
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
CONSTITUÏT EN EL SÓL, SUBSÓL O VOL DE LES VIES
PÚBLIQUES, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES, TANT LES
QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL
VEÏNAT, COM LES QUE NO
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
INGRESSOS NO TRIBUTARIS DE DRET PÚBLIC
COSTES JUDICIALS SUSCEPTIBLES D’EXACCIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT
ALTRES TAXES I PREUS PÚBLICS CONTEMPLATS A LES
ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS

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

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

PUNT 7.4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I PERÍODE EXECUTIU I ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
LES SANCIONS ESTABLERTES A LA LLEI DE TRÀNSIT,
CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIAL DE
L’AJUNTAMENT DE LA CANONJA.
L’Ajuntament de La Canonja ha tramès un certificat de l’acord del Ple
de l’Ajuntament que va tenir lloc el dia 19 de novembre de 2012, relatiu
a la delegació de facultats en matèria de gestió i recaptació voluntària i
executiva i encàrrec de gestió de les sancions establertes a la Llei de
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, la titularitat de
les quals pertanyi a aquest, a favor de la Diputació de Tarragona, de
conformitat amb els articles 7.1 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), i articles 13 i 15 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, (en endavant LRJAP-PAC).
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 7 de desembre de
2012, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Vist l’acord favorable del Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos,
el Ple per unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de facultats en matèria de gestió i
recaptació voluntària i executiva i encàrrec de gestió de les sancions
establertes a la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial, la titularitat de les quals pertanyi l’Ajuntament de La
Canonja en els termes de l'acord, de data 19 de novembre de 2012,
que realitza el propi Ajuntament.

Segon: Aprovar el conveni de delegació, el model del qual es va
aprovar pel Ple de la Diputació de Tarragona de data 21 de desembre
de 2007, a signar entre l’Ajuntament i la Diputació.
Tercer: Aquesta delegació entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de cinc
anys prorrogable per reconducció tàcita anual, excepte si qualsevol de
les dues parts acorda deixar sense efecte l’esmentada delegació, cosa
que s’haurà de notificar en un termini no inferior a sis mesos.
Quart L'exercici de la delegació se sotmetrà a les disposicions
contingudes als Estatuts, Reglament d'organització i funcionament i
Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i
recaptació de BASE, i comporta l’abonament de la Taxa per prestació
de serveis de gestió i recaptació de les sancions establertes a la Llei de
Trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial, que determina
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
formalitzar el corresponent conveni de delegació.
PUNT 7.5.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES NOVES
DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ, INSPECCIÓ
I
RECAPTACIÓ
D'INGRESSOS
DE
DRET
PÚBLIC
DE
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE.
L’Ajuntament de Deltebre ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que ha tingut lloc el dia 5 de desembre de 2012, relatiu a
la delegació de facultats en matèria de gestió tributària de l’Impost
sobre béns immobles, l’Impost sobre activitats econòmiques i l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica, la recaptació en període voluntari i
en període executiu de de l’Impost sobre béns immobles, l’Impost sobre
activitats econòmiques i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica,
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
la Taxa de cementiri, la Taxa per guals, la Taxa d’escombraries, la Taxa
per llicència activitats, la Taxa per canvi titularitat llicències taxis, la
Taxa per cotos de caça, la Taxa per expedició documents
administratius, la Taxa per llicència 1a ocupació, la Taxa per llicències
d’obres, la Taxa per llicències obertura d’establiments, la Taxa per
ocupació pavelló firal, la Taxa per ocupació als mercats municipals, la
Taxa per ocupació fires i festes, la Taxa per ocupació del domini públic,
la Taxa per publicitat llibre festes majors, la Taxa per llicències
urbanístiques, la Taxa d’animals de companyia, la Taxa per ocupació
caixers, la Taxa per ocupació port cànon generalitat, la Taxa per
ocupació port de Deltebre, la Taxa per utilització privativa o

aprofitament especial constituït en el sól, subsól o vol de les vies
públiques, a favor d’empreses explotadores, tant les que afectin a la
generalitat o una part important del veïnat, com les que no, la Taxa de
connexió aigua, la Taxa de connexió clavegueram, les Contribucions
especials, les Execucions subsidiaries i les Sancions per infraccions
urbanístiques i la inspecció de l’Impost sobre construccions
instal·lacions i obres, la Taxa per llicències urbanístiques i la Taxa per
utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sól, subsól o
vol de les vies públiques, a favor d’empreses explotadores, tant les que
afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com les que no,
a favor de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els articles 4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, (en
endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, (en endavant LRBRL) i article 7 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL).
El secretari, p.d. de BASE ha informat, en data 7 de desembre de 2012,
favorablement a l’acceptació de la delegació de facultats de l’esmentat
Ajuntament, si ve fa constar que respecte de les delegacions de
facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període
executiu de les Execucions subsidiàries i la inspecció de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, que es van acceptar per la
Diputació de Tarragona en data 18 de desembre de 2009, no és
considera necessari reiterar l’acceptació de les esmentades
delegacions.
Vist l’acord favorable del Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos,
el Ple per unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats en matèria de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de l’Ajuntament de
Deltebre a favor de la Diputació de Tarragona, acordada pel seu Ple en
la sessió del dia 5 de desembre de 2012:
a) Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre activitats econòmiques
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
b) Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de
dret públic següents:
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre activitats econòmiques
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana
- Taxes:
1. Taxa cementiri

-

2. Taxa guals
3. Taxa escombraries
4. Taxa llicència activitats
5. Taxa canvi titularitat llicències taxis
6. Taxa cotos de caça
7. Taxa expedició documents administratius
8. Taxa llicència 1a ocupació
9. Taxa llicències d’obres
10. Taxa llicències obertura d’establiments
11. Taxa ocupació pavelló firal
12. Taxa ocupació als mercats municipals
13. Taxa ocupació fires i festes
14. Taxa ocupació del domini públic
15. Taxa publicitat llibre festes majors
16. Taxa llicències urbanístiques
17. Taxa animals de companyia
18. Taxa ocupació caixers
19. Taxa ocupació port cànon generalitat
20. Taxa ocupació port de deltebre
21. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial
constituït en el sól, subsól o vol de les vies públiques, a
favor d’empreses explotadores, tant les que afectin a la
generalitat o una part important del veïnat, com les que
no
22. Taxa connexió aigua
23. Taxa connexió clavegueram
Contribucions especials
Sancions per infraccions urbanístiques

c) Delegació de la recaptació en període executiu dels següents
ingressos de dret públic:
- Impost sobre béns immobles
- Impost sobre activitats econòmiques
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana
- Taxes:
1. Taxa cementiri
2. Taxa guals
3. Taxa escombraries
4. Taxa llicència activitats
5. Taxa canvi titularitat llicències taxis
6. Taxa cotos de caça
7. Taxa expedició documents administratius
8. Taxa llicència 1a ocupació
9. Taxa llicències d’obres
10. Taxa llicències obertura d’establiments
11. Taxa ocupació pavelló firal
12. Taxa ocupació als mercats municipals
13. Taxa ocupació fires i festes

-

14. Taxa ocupació del domini públic
15. Taxa publicitat llibre festes majors
16. Taxa llicències urbanístiques
17. Taxa animals de companyia
18. Taxa ocupació caixers
19. Taxa ocupació port cànon generalitat
20. Taxa ocupació port de Deltebre
21. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït
en el sól, subsól o vol de les vies públiques, a favor
d’empreses explotadores, tant les que afectin a la generalitat
o una part important del veïnat, com les que no
22. Taxa connexió aigua
23. Taxa connexió clavegueram
Contribucions especials
Sancions per infraccions urbanístiques

d) Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
- Taxa per llicències urbanístiques
- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en
el sól, subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses
explotadores, tant les que afectin a la generalitat o una part
important del veïnat, com les que no
Segon: Concretar que la gestió tributària de l’Impost de Bens Immobles
s’estén, en règim de delegació de funcions i de prestació de serveis, als
àmbits previstos en el conveni signat entre la Secretaria d’Estat
d’Hisenda ( Direcció General del Cadastre ) i la Diputació de Tarragona,
en data 7 d’abril de 1998, i que la Diputació de Tarragona realitza la
gestió censal de l’Impost d’Activitats Econòmiques per delegació del
Ministeri d’Economia i Hisenda a l’Ordre de 24 de juny de 2003 (BOE
número 155 de 30 de juny).
Tercer: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, la proforma
del nou conveni de delegació, a signar entre l’Ajuntament i la Diputació,
al qual s’adjuntarà, com annex seu, les delegacions vigents en cada
moment resultants dels acord plenaris de delegacions que es puguin
adoptar en un futur, atès que es considera necessari la signatura d’un
nou conveni que concreti totes i cadascuna de les delegacions ja
realitzades, així com les que es pretenen realitzar, com ara, els serveis
que BASE-Gestió d’Ingressos presta actualment i que comporten
actuacions en matèria de gestió, liquidació, inspecció, i recaptació
d’ingressos de dret públic, així com assistència tècnica i jurídica en
aquest àmbit, per tan cal a
Quart: Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 2, l’annex del
conveni aprovat en el punt anterior on queden detallades les
delegacions vigents en cada moment resultants dels acords plenaris de
delegacions que es puguin adoptar en un futur. Per tant, al conveni de
delegació a signar s’adjuntarà, com annex seu, l’annex 2 del present
acord.

Cinquè: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2016, 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.
Sisè: 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.
Setè: 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.
Vuitè: Facultar a l’Il.lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per
a formalitzar el corresponent conveni de delegació.
“ANNEX 1
CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ,
INSPECCIÓ
I
RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS
DE
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
Tarragona, __ de __________ de 20__.
Es reuneixen d'una part:
L’Il.lm. Sr. JOSEP POBLET TOUS, president de la Diputació de Tarragona i
assistit per la secretaria general de la Corporació, Sra. PILAR SANCHEZ
PEÑA
i, de l'altra,
L'Il.lm. Sr. GERVASI ASPA CASANOVA, alcalde de l'Ajuntament de Deltebre,
en nom i representació d'aquesta Corporació i assistit pel secretari acctal. de
l’Ajuntament, Sr. DAVID TORRES FABRA
MANIFESTEN:
I.- L'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, (en endavant LRBRL), estableix que les competències de les Entitats
Locals són pròpies o atribuïdes per delegació.
De conformitat amb allò que estableix l'article 106.3 de la LRBRL i l’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 podrà realitzar, per delegació de les entitats locals integrades en el

seu territori, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
tributs i restants ingressos de dret públic.
Que l'article 8 del TRLRHL, estableix que les administracions tributàries de
l'Estat col·laboraran en tots els ordres en la gestió, liquidació, inspecció i
recaptació i preveu mecanismes de col·laboració entre elles.
II.- Que l'Ajuntament de Deltebre està interessat que la Diputació de
Tarragona realitzi per delegació les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació, en els termes i l'abast del present conveni, dels tributs i altres
ingressos de dret públic de titularitat municipal que es detallen a l’annex
addicionat al present document.. Amb aquesta finalitat i a l'empara del que
preveuen els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, (en
endavant LRJAP-PAC) i article 7.1 del TRLRHL, el Ple de la Corporació
municipal en sessió del dia _________ adoptà acord de delegació a favor de
la Diputació de Tarragona i aprovació de la proforma del present conveni.
III.- Que la Diputació de Tarragona, per acord plenari de ___________
acceptà la delegació de l'Ajuntament de Deltebre.
IV.- Que ambdues institucions procedeixen a la formalització del present
conveni de delegació, segons el que preveuen els article 4 de la LRJAP-PAC i
articles 7 i 8 del TRLRHL.
PACTES
OBJECTE
PRIMER.- Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de
la Diputació de Tarragona, de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d'ingressos de dret públic de l'Ajuntament de Deltebre, amb l’abast
establert als acords plenaris de les respectives corporacions de les
delegacions que es relacionen a l’annex 1. La Diputació de Tarragona podrà
exercir aquestes funcions mitjançant l’organisme autònom BASE-Gestió
d’Ingressos, ens instrumental que es constitueix per aquesta finalitat. Per tant,
totes les referències que es faran en aquest conveni a BASE-Gestió
d’Ingressos s’entendran fetes a l’ens instrumental constituït per la Diputació de
Tarragona que el pugui substituir en un futur.
INGRESSOS DE LA DIPUTACIÓ
SEGON.- La Diputació de Tarragona percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre, per la prestació integral dels
serveis de gestió, inspecció, liquidació i recaptació, així com l’assistència
tècnica i jurídica, les quantitats que resultin de l’aplicació de l’Ordenança
Fiscal de la Diputació de Tarragona, reguladora de les taxes per la prestació
de serveis encomanats a BASE-Gestió d’Ingressos.
APLICACIONS COMPTABLES
TERCER.- L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades
per cada tipus d’ingrés es farà mensualment.
RENDICIÓ DE COMPTES

QUART.- La Diputació de Tarragona rendirà comptes de la gestió
recaptadora, d'acord amb el que preveu la normativa interna de BASE-Gestió
d’Ingressos, almenys una vegada a l'any.
COBRAMENT DE REBUTS
CINQUÈ.- Els imports dels rebuts posats al cobrament seran considerats
íntegres, no podent acceptar el desglossament del pagament per conceptes.
BESTRETES, LIQUIDACIONS I TRANSFERÈNCIES
SISÈ.- La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos,
facilitarà bestretes mensuals a compte dels ingressos de cobrament periòdic,
dels conceptes inclosos en el compte de voluntària no liquidable, atenent als
ingressos nets efectuats durant l’exercici anterior. Si es delega un nou càrrec
sotmès a bestreta, es realitzarà una previsió d’ingrés d’aquest concepte i a
petició de l’Ajuntament, es regularitzarà la bestreta amb caràcter retroactiu al
gener de l’exercici corrent.
La liquidació de les diferències entre els imports realment recaptats i les
bestretes mensuals lliurades, es farà dos mesos després de la finalització del
període voluntari de pagament de cada concepte.
Els cobraments corresponents a ingressos directes i conceptes inclosos en
voluntària liquidable, en període voluntari i els ingressos en període executiu
es transferiran a l'Ajuntament durant el mes següent al seu cobrament.
La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, podrà, prèvia
sol·licitud de l’Ajuntament, transferir, en concepte de bestreta, el 50% de
l’import de càrrecs de contribucions especials. Aquesta bestreta requerirà
informe previ del l’Assessoria Jurídica de BASE-Gestió d’Ingressos.
L’Ajuntament de Deltebre podrà sol·licitar una bestreta extraordinària, subjecta
a interessos, que es calcularà sobre l’ingrés líquid mig dels dos últims
exercicis, descomptant la bestreta ordinària. El tipus d’interès aplicable a
l’esmentada bestreta extraordinària és el promig de les operacions de
Tresoreria que manté BASE-Gestió d’Ingressos en l’exercici corrent.
El sistema de reintegrament dels imports transferits en concepte de bestreta
extraordinària es realitza per compensació dels ingressos de voluntària
liquidable, executiva, interessos de demora i de les diferencies a liquidar dels
ingressos de cobrament periòdic en les dates que corresponguin. Si l’import
bestret per aquest concepte supera el límit, s’efectuarà la compensació sobre
la bestreta ordinària.
TRAMESA D'INFORMACIÓ
SETÈ.- Les liquidacions tributàries i altres ingressos de dret públic que s'hagin
de posar al cobrament, s'enviaran generalment en suport magnètic i sempre
d'acord a les normes contingudes al Quadern d'Especificacions per a
l'Intercanvi d'Informació de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d’Ingressos, ostentarà la
facultat de retornar a l’Ajuntament aquells documents cobratoris que no
continguin la informació tributària bàsica necessària pel seu cobrament.
Les sol·licituds, reclamacions i recursos en matèria de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació d’ingressos de dret públic delegats, podran presentar-se
en els registres de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió d’Ingressos o al
propi Ajuntament, en els dies i hores que aquestes administracions tinguin
fixats a l’efecte, de conformitat amb allò que preveu l’article 38 de la LRJAPPAC.
BASE-Gestió d’Ingressos es compromet a tractar les dades personals per
compte de l’Ajuntament de Deltebre incorporant les mesures de protecció que
en cada moment la legislació estableixi. De la mateixa manera l’ús d’aquestes
dades queda restringit a l’àmbit d’aplicació del present conveni, quedant
expressament no autoritzat cap altre ús no especificat.
ALTRES FORMULES DE COL·LABORACIÓ
VUITÈ.- La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió d'Ingressos, i
l'Ajuntament de Deltebre podran arbitrar fórmules de col·laboració que es
tradueixen en actuacions de cooperació tècnica, administrativa i jurídica en
matèria de gestió tributària, en sentit ampli, amb la finalitat de millorar l'eficàcia
dels serveis i de la recaptació municipals.
En concret, i per tal de col·laborar amb la realització de les funciones de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que
dugui a terme la Diputació de Tarragona, a través de BASE-Gestió
d’Ingressos, a l’empara de la delegació efectuada, l'Ajuntament:
8.1- Procedirà a adscriure funcionalment un total de tres funcionaris/es a
les tasques derivades de l’execució d’aquest conveni. Aquests
funcionaris –que ja venien realitzant aquestes tasques amb anterioritat a
la signatura d’aquest conveni— realitzaran les actuacions derivades de
les esmentades facultats en les dependències de l’Ajuntament i sota la
direcció d’aquest. El Ple municipal faculta a l’Alcaldia - Presidència per a
tots aquells actes que siguin necessaris per a l’execució d’aquesta
adscripció.
Aquesta adscripció funcional tindrà caràcter voluntari i en cap cas
implicarà pèrdua dels drets i garanties que tingui el/la funcionari/a en la
Corporació, el vincle amb la qual no es veurà afectat, romanent d’alta i
percebent les seves retribucions amb càrrec a l’Ajuntament de Deltebre.
La relació o catàleg de llocs de treball de l'ens local delegant reflectirà
que aquest lloc te atribuït l'esmentada funció de col·laboració i
cooperació i que els requisits del seu exercici (lloc, dependència, etc.)
són els abans esmentats. Igualment la relació o catàleg indicarà les
característiques pròpies que afectin a la dependència funcional dels
assenyalats funcionaris/es. En cap cas, aquesta adscripció comportarà
mobilitat funcional dels funcionaris adscrits, els quals ja venien realitzant
idèntiques tasques a aquelles que ara se’ls adscriuen expressament.
L'adscripció dels funcionaris indicats, quedarà sense efecte a partir del
moment en què l'Ajuntament i/o la Diputació de Tarragona decideixin
denunciar la delegació de funcions de gestió i recaptació.

Els efectes de l'adscripció dels/les funcionaris/es indicades anteriorment
s'estableixen a partir del dia següent al de la publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de la delegació de funcions de gestió,
inspecció i recaptació dels tributs o altres ingressos de dret públic que
durà a terme la Diputació de Tarragona, a través del seu organisme
autònom BASE-Gestió d’Ingressos.
8.2- Procedirà a cedir un local en les dependències municipals per tal
que BASE pugui realitzar les facultats delegades.
8.3 – BASE compensarà a l’Ajuntament de Deltebre les facilitats
anteriorment esmentades de la següent forma:
8.3.1- Com sigui que BASE percep una taxa per la realització de les
diverses facultats delegades, facultats que inclouen activitats en les
quals col·laborarà el personal esmentat en el punt 8.1, per la
col·laboració del personal adscrit per l’Ajuntament a les tasques
relacionades en l’objecte d’aquest conveni compensarà a
l’Ajuntament amb una quantitat igual al cost anual que representi la
retribució de les categories d'un administratiu i dos auxiliars
administratius segons el conveni col·lectiu de BASE. Aquesta
quantitat es reduirà proporcionalment si algun dels tres funcionaris
adscrits a les funcions esmentades anteriorment deixa de prestar
aquestes funcions; extingint-se si aquesta circumstància es dona en
els tres.
Aquesta quantitat es revisarà anualment, a l’alça o a la baixa, en
funció de la variació que per conveni col·lectiu experimentin els
salaris del personal laboral de BASE.
8.3.2- Per la cessió del local en la casa consistorial en la quantitat
de 700 euros al mes. Aquesta cessió inclourà les despeses de
subministrament d’energia elèctrica i aigua corrent necessaris per al
correcte funcionament del local.
Aquesta quantitat es revisarà anualment, a l’alça o a la baixa, en
funció de la variació que experimenti l’Índex de Preus al Consum
aprovat per l’Instituto Nacional de Estadística l’any anterior.
8.3.3- El 50 per cent de la compensació econòmica serà abonada
per BASE a l’Ajuntament en el mes de juny i el restant 50 per cent
abans de finalitzar l'exercici. En l’exercici 2013 l'import a abonar per
BASE es prorratejarà a raó dels dies transcorreguts des de l'inici dels
efectes d’aquest Conveni.
EXERCICI DE LES FACULTATS I OBLIGACIONS
DE LA DIPUTACIÓ COM A ENS RECAPTADOR
NOVÈ.- La Diputació de Tarragona tindrà, genèricament, les facultats i
obligacions que corresponen, d'acord amb la normativa vigent en matèria de
gestió tributària i que regula les facultats de gestió, pròpiament dita, liquidació,
inspecció i la recaptació, en voluntària i executiva a l'ens titular de les facultats
delegades.

DESÈ.- La realització de l'objecte d'aquest Conveni no comporta el lliurament
per part de l'Ajuntament de la infraestructura i organització per la prestació del
servei, més enllà de la col·laboració necessària per a la correcta prestació de
les facultats delegades que s’estableix en el pacte 8, sinó que serà la
Diputació de Tarragona o l'Ens instrumental establert, qui aportarà els
elements personals i patrimonials necessaris per la realització del mateix.
A efectes d’adscripció territorial al sistema d’organització de BASE-Gestió
d’Ingressos, s’assigna l’Ajuntament de Deltebre a l’oficina del mateix municipi.
ONZÈ.- Les despeses de representació i defensa en els recursos
contenciosos administratius interposats contra actes administratius derivats de
la gestió dels ingressos delegats són a càrrec de la Diputació. No obstant en
els casos en què la Diputació de Tarragona sigui condemnada a pagar costes
judicials, si la il·legalitat deriva amb tota claredat d’un acte administratiu
realitzat per l’Ajuntament, es repercutirà les costes judicials a aquest.
DOTZÈ.- En el supòsits d’estimació d’un recurs contenciós administratiu, el
reintegrament de les despeses ocasionades per les garanties dipositades per
la suspensió de l’acte, es realitzarà en funció de la fase en que s’ha produït la
no conformitat en dret del mateix, i en tot cas en els termes de l’abast de la
delegació realitzada.
CAUSES D'EXTINCIÓ
TRETZÈ.- Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:
1.- La no pròrroga, amb l’antelació fixada al punt catorzè.
2.- L'acord mutu entre l'Ajuntament de Deltebre i la Diputació de Tarragona.
3.- L'incompliment de les seves clàusules.
4.- Qualsevol altres determinades en la legislació vigent.
VIGÈNCIA
CATORZÈ.- Aquest Conveni serà vigent a partir de la seva signatura i fins el
dia 31 de desembre de l'any 2016.
El present Conveni s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius
de quatre anys, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de no
prorrogar-lo amb una antelació mínima de tres mesos.

ANNEX 2
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:

-

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

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les
llistes cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació
i exposició pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en
matèria de gestió dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de
declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si
s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
gestió dels ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES:
1. Taxa cementiri
2. Taxa guals
3. Taxa escombraries
4. Taxa llicència activitats
5. Taxa canvi titularitat llicències taxis
6. Taxa cotos de caça
7. Taxa expedició documents administratius
8. Taxa llicència 1a ocupació
9. Taxa llicències d’obres
10. Taxa llicències obertura d’establiments
11. Taxa ocupació pavelló firal
12. Taxa ocupació als mercats municipals
13. Taxa ocupació fires i festes
14. Taxa ocupació del domini públic
15. Taxa publicitat llibre festes majors
16. Taxa llicències urbanístiques
17. Taxa animals de companyia
18. Taxa ocupació caixers
19. Taxa ocupació port cànon generalitat
20. Taxa ocupació port de Deltebre
21. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït
en el sól, subsól o vol de les vies públiques, a favor

-

d’empreses explotadores, tant les que afectin a la generalitat o
una part important del veïnat, com les que no
22. Taxa connexió aigua
23. Taxa connexió clavegueram
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
EXECUCIONS SUBSIDIARIES
SANCIONS PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o
denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats
en l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de
dret públic:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES:
1. Taxa cementiri
2. Taxa guals
3. Taxa escombraries
4. Taxa llicència activitats
5. Taxa canvi titularitat llicències taxis
6. Taxa cotos de caça
7. Taxa expedició documents administratius
8. Taxa llicència 1a ocupació
9. Taxa llicències d’obres
10. Taxa llicències obertura d’establiments
11. Taxa ocupació pavelló firal
12. Taxa ocupació als mercats municipals
13. Taxa ocupació fires i festes
14. Taxa ocupació del domini públic
15. Taxa publicitat llibre festes majors
16. Taxa llicències urbanístiques
17. Taxa animals de companyia
18. Taxa ocupació caixers
19. Taxa ocupació port cànon generalitat
20. Taxa ocupació port de Deltebre

-

21. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït
en el sól, subsól o vol de les vies públiques, a favor
d’empreses explotadores, tant les que afectin a la generalitat
o una part important del veïnat, com les que no
22. Taxa connexió aigua
23. Taxa connexió clavegueram
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
EXECUCIONS SUBSIDIARIES
SANCIONS PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos
que resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les
funcions pròpies del procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos
de demora i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de
pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats
en l’exercici de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
CONSTITUÏT EN EL SÓL, SUBSÓL O VOL DE LES VIES
PÚBLIQUES, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES, TANT LES
QUE AFECTIN A LA GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL
VEÏNAT, COM LES QUE NO

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de
comunicacions, diligències i actes, emissió de propostes de
regularització de la situació tributària, pràctica de liquidacions i
resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a
petició motivada dels altres departaments de BASE-Gestió
d’Ingressos o òrgans municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de
BASE-Gestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els
òrgans municipals es sol.licitin aquestes actuacions.

e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria
tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin
contra actes dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió
d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les
liquidacions que es derivin de les actuacions inspectores, així com
de les multes que s’imposin en els procediments sancionadors que
s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
inspecció dels ingressos de dret públic.

PUNT 7.6.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU
D’ALTRES
INGRESSOS
DE
DRET
PÚBLIC
L’AJUNTAMENT DE LA RODA DE BERÀ.
L’Ajuntament de Roda de Berà ha tramès un certificat de l’acord del Ple
de l’Ajuntament que va tenir lloc el 29 d’octubre de 2012, relatiu a la
delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu
d’altres ingressos de dret públic, a favor de la Diputació de Tarragona,
de conformitat amb els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, (en endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), i article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Roda de Berà varen
formalitzar, en data 29 de juny de 2001, conveni de delegació de
facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 3 de desembre de
2012, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Vist l’acord favorable del Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos,
el Ple per unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Roda de Berà a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel
seu Ple en la sessió del dia 29 d’octubre 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 d’altres ingressos de dret públic.

Segon: 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.
Tercer: 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.
Quart: 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.
Cinquè: 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 RODA DE BERÀ A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

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

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

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXES I PREUS PÚBLICS

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

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS:
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
MULTES I SANCIONS
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

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.

PUNT 7.7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA REVOCACIÓ DE LA
DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN
PERÍODE VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU I LA INSPECCIÓ,
DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA DE L’AJUNTAMENT
DE BLANCAFORT.
L’Ajuntament de Blancafort ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el dia 15 de novembre de 2012, relatiu a la
revocació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari i en període executiu i la inspecció, si s’escau, de la
Taxa de subministrament d’aigua, a favor de la Diputació de Tarragona,
de conformitat amb els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, (en endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), i article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Blancafort varen
formalitzar, en data 4 d’abril de 2006, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 3 de desembre de
2012, és favorable a l’acceptació de la revocació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Vist l’acord favorable del Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos,
el Ple per unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de
l’Ajuntament de Blancafort a favor de la Diputació de Tarragona,
acordada pel seu Ple en la sessió del dia 15 de novembre de 2012, tal
com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
- Revocació de la recaptació en període voluntari i en període
executiu i la inspecció, si s’escau, de la Taxa de
subministrament d’aigua, delegació adoptada per acord del ple
municipal del 26 de gener de 2006 i que es va acceptar pel
Ple de la Diputació de Tarragona del 10 de març de 2006.
Segon: Aprovar, i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex
modificat del conveni esmentat a la part expositiva, on consten les
delegacions vigents i s’exclou la delegació revocada al present acord.

Tercer: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Quart: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per
a signar l’Annex I del conveni de delegació.

“ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE BLANCAFORT A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

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

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

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES I PREUS PÚBLICS (clavegueram, escombraries i ocupació de
la via pública per taules i cadires, cementiri, panteons, marquesines)

-

TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL

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

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS (clavegueram, escombraries i ocupació de
la via pública per taules i cadires, cementiri, panteons, marquesines)
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos
que resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les
funcions pròpies del procediment administratiu de constreyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos
de demora i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de
pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats
en l’exercici de les facultats delegades.

f)

La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació executiva dels ingressos de dret públic.

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

TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
TELEFONIA MÒBIL

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de
comunicacions, diligències i actes, emissió de propostes de
regularització de la situació tributària, pràctica de liquidacions i
resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a
petició motivada dels altres departaments de BASE-Gestió
d’Ingressos o òrgans municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de
BASE-Gestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els
òrgans municipals es sol.licitin aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria
tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin
contra actes dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió
d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les
liquidacions que es derivin de les actuacions inspectores, així com
de les multes que s’imposin en els procediments sancionadors que
s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
inspecció dels ingressos de dret públic.

El President acaba la sessió plenària desitjant a totes les diputades,
diputats i personal de la Casa que tinguin un Bon Nadal i un bon Any
Nou, esperant i desitjant que tinguin unes bones festes i que l’any
vinent sigui millor.
No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió quan són dos
quarts de dotze del matí, jo la Secretària dono fe.

