Secretaria general

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 28 DE JUNY DE 2013

Tarragona, 28 de juny de 2013
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. Núria Crivillé Miró, Il.ltre. Sr. Sebastià Domènech Bosch,
Il.ltre. Sra. Judit Fàbregas Gaya, 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.
Excusen la seva assistència els Diputats Il.ltre. Sr. David Rovira
Minguella,.
Assisteix com a Secretària, la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària
general de la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomás Carbonell Vila, Interventor general de la
Diputació.
D’ordre de la Presidència, s’obre la sessió quan són les onze del matí.
Tot seguit es passa a tractar els assumptes de l’Ordre del Dia.

1.-SECRETARIA
PUNT 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA AMB
CARÀCTER ORDINARI EL 31 DE MAIG DE 2013.
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió celebrada amb caràcter
ordinari el dia 31 de maig de 2013.

2. - CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 2.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 312 AL 326 I DEL 1.022 AL 1.246
ELECTRÒNICS. ANY 2013.
- 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. 312 al 326 de 2013, amb un
total de 15, distribuïdes de la següent manera:
1 a la Unitat de Cooperació al Funcionament dels Ens Locals
2 a la Unitat de Serveis Tècnics Territorials
8 a Tresoreria
2 a la Unitat de Serveis Jurídics
1 a Intervenció
1 a Serveis Generals de Règim Intern
- Es dóna compte de les resolucions electròniques de la Presidència,
del núm. 1.022 al 1.246, amb un total de 225, distribuïdes de la següent
manera:
1 a Relacions Laborals i Administració de Recursos Humans
1 al Museu d’Art Modern
16 a Cultura
8 al Gabinet de Presidència
7 a Serveis Econòmics
15 a Patrimoni i Arxiu
77 a Planificació i Organització de Recursos Humans
15 a Gestió de Centres d’Educació
18 a Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
1 a Polítiques Actives d’Ocupació
56 a Administració i gestió d’Informació general
5 a Desenvolupament de Recursos Humans
5 a Secretaria General
Es dóna compte del decret número 8004330008-00-2013-001108, de
data 6 de juny de 2013, 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

3.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE SERVEIS GENERALS, CONTRACTACIÓ I EXPROPIACIONS

PUNT 3.1.- PROPOSTA PER TRASPASSAR A L’AJUNTAMENT
D’ALCOVER DOS TRAMS DE LA CARRETERA TV-7221 D’ALCOVER
AL MILÀ.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del SAT de 13
de març de 2013 relatiu al traspàs a favor de l’Ajuntament d’Alcover de
dos trams de la carretera TV-7221 d’Alcover al Milà.
2. Vist l’escrit de data 21 de gener de 2013, l’Ajuntament d’Alcover
tramet a la Diputació un certificat del seu acord de Junta de Govern
Local de data 17 de gener de 2013, en que acorden acceptar el traspàs
de dos trams de la carretera TV-7221 d’Alcover al Milà.
3. Vist l‘informe emès per Secretaria de data 8 de maig de 2013,
referent a l’esmentat traspàs.
4. Les característiques dels trams objecte de traspàs són les
següents:
Carretera TV-7221, d’Alcover al Milà.
TRAM A
Longitud: 100,00 m
Amplada: 4,50/5,50
Tipus de paviment: Tractament superficial
Senyalització horitzontal: NO
Senyalització vertical: NO
Origen del tram: PK 21 + 000 de C-14z
Final del tram: PK 22+835 marge esquerra de la C-14, de Reus
a Montblanc
Actualment aquest tram s’utilitza com accés des de la carretera
T-724 a habitatges i granges respectivament.

TRAM B
Longitud: 100,00 m
Amplada: PK 0+000 a PK 0+040 = 4,50
PK 0+040 a PK 0+100 = 6,00
Tipus de paviment: del 0+000 a 0+020 MBC, la resta tractament
superficial
Senyalització horitzontal: NO

Senyalització vertical: SI
Origen del tram: Al peu del terraplè de la nova variant de la C14
Final del tram: PK 0+130, marge dret de la carretera TV-7221
Actualment aquest tram s’utilitza com accés des de la carretera
T-7221 a la indústria Tallers Nogués.
FONAMENTS DE DRET
1. Art. 6.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, atribueix la titularitat de la xarxa
viària local a les Diputacions i la Disposició addicional 1ª del mateix
Decret legislatiu, l’atribució de competències.
2. L’article 48.1 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2009, estableix que
els trams que passin a integrar-se a la xarxa viària municipal es
poden traspassar als ajuntaments.
3. D’acord amb l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, en
la resolució del traspàs cal fer constar les característiques tècniques
del tram objecte de traspàs.
4. A la vista de la legislació especial analitzada, s’està davant del
supòsit de mutació demanial per canvi de subjecte, sense que es
modifiqui la qualificació jurídica del bé de domini públic ús públic, ni
en el seu destí a que fa referència l’article 27 del Reglament de
patrimoni aprovat per decret 336/1988, de 17 d’octubre.
5. L’órgan competent per acordar la cessió de la carretera titularitat de
la Diputació a favor de l’Ajuntament d’Alcover per on transcorre, és
el Ple de la Diputació amb el quòrum especial de vot favorable de la
majoria absoluta de conformitat amb el que disposa l’article 47.2 ñ)
de la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
1.- Cedir a l’Ajuntament d’Alcover els dos trams de la carretera TV7221, d’Alcover al Milà, descrit a la part expositiva.
2.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament d’Alcover.
3.- Facultar al Sr. President per adoptar les mesures que calguin en raó
del compliment del present acord i signatura de l’acta de cessió.

PUNT 3.2.- PROPOSTA PER TRASPASSAR A L’AJUNTAMENT DE
VINYOLS I ELS ARCS UN TRAM DE LA CARRETERA TV-3103A,
ACCÉS A VINYOLS I ELS ARCS.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del SAT de 16
de gener de 2013 relatiu al traspàs a favor de l’Ajuntament de Vinyols i
els Arcs d’un tram de la carretera TV-3103a, accés a Vinyols i els Arcs.
2. Vist l’escrit de data 27 de desembre de 2012, l’Ajuntament de
Vinyols i els Arcs tramet a la Diputació un certificat del seu acord de
Ple de data 18 de desembre de 2012, en què acorden acceptar el
traspàs del tram de carretera TV-3103a, accés a Vinyols i els Arcs.
3. Vist l‘informe emès per Secretaria de data 7 de maig de 2013,
referent a l’esmentat traspàs.
Les característiques del tram objecte de traspàs són les següents:
Carretera TV-3103a, accés a Vinyols i els Arcs
Longitud: 0,520 km
Amplada: PK 2+455 a PK 2+600 = 6,06/6,06
PK 2+600 a PK 2+900 = 7,0/9,0
PK 2+900 al PK 2+975 = 7,0/11,0
Tipus de paviment: Mescla bituminosa en calent
Senyalització horitzontal: Sí
Senyalització vertical: Sí
Origen del tram: PK 2+455 (rotonda TV-3103)
Final del tram: PK 2+975 (rotonda T-314)
FONAMENTS DE DRET
1. Art. 6.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de carreteres, atribueix la titularitat de la xarxa
viària local a les Diputacions i la Disposició addicional 1ª del mateix
Decret legislatiu, l’atribució de competències.
2. L’article 48.1 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2009, estableix que els
trams que passin a integrar-se a la xarxa viària municipal es poden
traspassar als ajuntaments.
3. D’acord amb l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, en la resolució
del traspàs cal fer constar les característiques tècniques del tram
objecte de traspàs.
4. A la vista de la legislació especial analitzada, s’està davant del
supòsit de mutació demanial per canvi de subjecte, sense que es

modifiqui la qualificació jurídica del bé de domini públic ús públic, ni en
el seu destí a que fa referència l’article 27 del Reglament de patrimoni
aprovat per decret 336/1988, de 17 d’octubre.
5. L’òrgan competent per acordar la cessió de la carretera titularitat de
la Diputació a favor de l’Ajuntament de Puigpelat per on transcorre, és
el Ple de la Diputació amb el quòrum especial de vot favorable de la
majoria absoluta de conformitat amb el que disposa l’article 47.2 ñ) de
la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
1.-Cedir a l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs el tram de la carretera TV3103a, accés a Vinyols i els Arcs, descrit a la part expositiva.
2.-Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de Vinyols i els Arcs.
3.-Facultar al Sr. President per adoptar les mesures que calguin en raó
del compliment de la present acord i signatura de l’acta de cessió.

PUNT 3.3.- PROPOSTA PER TRASPASSAR A L’AJUNTAMENT DE
LA MORERA DE MONTSANT UN TRAM DE LA CARRETERA TV-7021
DE LA MORERA DE MONTSANT A CORNUDELLA DE MONTSANT
EXPOSICIÓ DE FETS

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa del SAT de 22 de
maig de 2013 relatiu al traspàs a favor de l’Ajuntament de la Morera de
Montsant d'un tram de la carretera TV-7021 de la Morera de Montsant a
Cornudella de Montsant
Vist l’escrit de data 19 d'abril de 2013, l’Ajuntament de la Morera de
Montsant tramet a la Diputació un certificat del seu acord de Ple ordinari
de data 3 d'abril de 2013, en que acorden acceptar el traspàs d'un tram
de la carretera TV-7021 de la Morera de Montsant a Cornudella de
Montsant
Vist l‘informe emès per Secretaria de data 29 de maig de 2013, referent
a l’esmentat traspàs.
Les característiques dels trams objecte de traspàs són les següents:
Carretera TV-7021, de la Morera de Montsant a Cornudella de
Montsant
Longitud: 0,045 km
Amplada: PK 0+000 a PK 0+045 = 4,5/6,0
Tipus de paviment: Mescla bituminosa en calent
Senyalització horitzontal: Sí

Senyalització vertical: Sí
Origen del tram: PK 0+000 (Carrer de la Font)
Final del tram: PK 0+045 (de la TV-7021)
FONAMENTS DE DRET
Art. 6.2 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de carreteres, atribueix la titularitat de la xarxa
viària local a les Diputacions i la Disposició addicional 1ª del mateix
Decret legislatiu, l’atribució de competències.
L’article 48.1 de l’esmentat Decret legislatiu 2/2009, estableix que els
trams que passin a integrar-se a la xarxa viària municipal es poden
traspassar als ajuntaments.
D’acord amb l’article 173.4 del Decret 293/2003, de 18 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres, en la resolució
del traspàs cal fer constar les característiques tècniques del tram
objecte de traspàs.
A la vista de la legislació especial analitzada, s’està davant del supòsit
de mutació demanial per canvi de subjecte, sense que es modifiqui la
qualificació jurídica del bé de domini públic ús públic, ni en el seu destí
a que fa referència l’article 27 del Reglament de patrimoni aprovat per
decret 336/1988, de 17 d’octubre.
L’órgan competent per acordar la cessió de la carretera titularitat de la
Diputació a favor de l’Ajuntament de la Morera de Montsant per on
transcorre, és el Ple de la Diputació amb el quorum especial de vot
favorable de la majoria absoluta de conformitat amb el que disposa
l’article 47.2 ñ) de la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
1.- Cedir a l’Ajuntament de la Morera de Montsant un tram de la
carretera TV-7021 de la Morera de Montsant a Cornudella de Montsant,
descrit a la part expositiva.
2.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Ajuntament de la Morera de
Montsant.
3.- Facultar al Sr. President per adoptar les mesures que calguin en raó
del compliment del present acord i signatura de l’acta de cessió.

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

PUNT 4.1.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LLEIDA
PER L’EDUCACIÓ AMBIENTAL.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
És objectiu de la Diputació de Tarragona, d’acord amb el seu Pla
estratègic 2011-2015, realitzar actuacions per a la preservació de la
natura i cap a l’impuls de territoris sostenibles.
Des de l’any 2000, la Diputació de Tarragona ha estat treballant en
l’àmbit de l’educació ambiental a través de subvencions, assistències i
actuacions de comunicació i sensibilització ambiental per als municipis
de la demarcació.
2.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 1 de març
de 2013, acordà formar part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat, amb el compromís de promoure l’avanç dels municipis de
la demarcació de Tarragona cap al desenvolupament sostenible,
aprovar els seus estatuts i col·laborar en la Xarxa.
3.
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat vol reconèixer
el paper decisiu que ha protagonitzat l’educació ambiental en la
transformació de la nostra societat i és per això que el membres de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat insten a presentar la
Declaració de Lleida en els respectius plens municipals abans del 5 de
juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin,
per tal de donar el màxim suport al compromís local envers l’educació
ambiental
4.
són:

Els acords de la Declaració de Lleida per l’Educació Ambiental

1. Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món
local
2. Impulsar l’educació ambiental
3. Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal
de crear sinèrgies que condueixin a optimitzar la sensibilització
ciutadana i els resultats de la gestió ambiental.
4. Reconèixer el paper que tots els actors intervinents
5. Continuar promovent la participació de la ciutadania
6. Potenciar l’educació ambiental formal
7. Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i
del públic familiar
8. Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les
polítiques de responsabilitat social
9. Incorporar les noves tecnologies de comunicació
10. Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i
internacionals
11. Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el
propi àmbit municipal

12. Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els
efectes de la inversió tenen en eficiència i estalvi dels recursos.
5.
L’adhesió compromesa també significa l’acceptació de tots els
documents de la Declaració de Lleida per l’Educació Ambiental.
FONAMENTS DE DRET
La Diputació de Tarragona estableix aquest acord de col·laboració en el
marc de les competències establertes en l’art. 36 d) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer.- Adherir-se a la Declaració de Lleida per l’Educació Ambiental,
donant compliment a l’acord de la Declaració que insta als membres de
la Xarxa a aprovar la Declaració en els respectius Plens corporatius.
Segons.- Acceptar el contingut de la Declaració de Lleida per
l’Educació Ambiental.
Tercer.- Signar el document de proposta de compromís a la Declaració
de Lleida per l’Educació Ambiental.
Quart.- Notificar aquest acord a la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.
- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el president de la Diputació de Tarragona, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.
PUNT 4.2.- DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓ DE LA BASE DOTZENA DE LES REGULADORES
DEL PAM 2008-2011 I PAM 2012.
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 22 de
març de 2013, va aprovar inicialment la modificació de la base dotzena
del Pla d’Acció Municipal_2008-2011 i de la base dotzena del Pla
d’Acció Municipal_2012, previ dictamen favorable de la Comissió
Informativa d’Actuacions Integrals al Territori, de data 13 de març de
2013, i vistos els informes favorables emesos per Secretaria i
Intervenció.

2. De conformitat amb l’article 63 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
aquest acord, juntament amb el text de la modificació, s’ha sotmès a
informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, per a la formulació
de reclamacions i al·legacions, mitjançant la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona número 85, de data 12 d’abril de
2013, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6358,
de data 18 d’abril de 2013.
3. Durant aquest període, segons consta en l’informe núm. 2013_059
de data 23/05/2013 emès pel Registre General, no s’han formulat
al·legacions ni presentat reclamacions de cap tipus contra l’esmentat
acord, que d’aquesta manera ha esdevingut definitiu, de conformitat
amb l’acord d’aprovació inicial.
4. L’aprovació definitiva juntament amb el text modificat de les
esmentades Bases es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona número 133 de data 8 de juny de 2013 fent-se una remissió
del text de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
El Ple en queda assabentat.
5.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA

PUNT 5.1.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDIT PER
FACTURES CORRESPONENTS A EXERCICIS ECONÒMICS D’ANYS
ANTERIORS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions a l’aprovació que inclouen
factures, conformades pels responsables de les diferents Unitats
gestores, que corresponen a l’exercici econòmic 2012. D’acord amb la
base 23 de les Bases d’execució del pressupost, s’adjunten els
informes justificatius corresponents.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions a
l’aprovació, la Intervenció ha emès les relacions comptables
d'obligacions reconegudes amb la finalitat de tramitar l’aprovació i el
pagament d’aquestes factures.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28
desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria
pressupostos estableix que "correspon al ple de l’entitat

es
de
de
el

reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi hagi dotació
pressupostària, d’operacions especials de crèdit o de concessions de
quitament i espera".
2. La base 23 de les Bases d'execució del pressupost 2013 d'aquesta
Diputació i concordants, que regulen el reconeixement i liquidació
d'obligacions per l'exercici econòmic d’enguany.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions comptables amb càrrec
al pressupost ordinari vigent, que es relacionen i s’annexen, per un
import total de 1.001,51 €, ja que es disposa de crèdit suficient en les
aplicacions pressupostàries corresponents:
SAT.....................................................1.001,51 €
Núm.01067........................................ 1.001.51 €

2. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT 5.2.- DACIÓ DE COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA
ECONÒMIC FINANCER (PEF) I DE LA SOL·LICITUD DE VENCIMENT
ANTICIPAT DEL PEF.
1- Antecedents
El pressupost de l’exercici 2010 contemplava inicialment la concertació
d’una operació de préstec per import de 21.791.619,77€ que obligava a
la realització dels oportuns estudis d’estabilitat pressupostària. En
execució dels mateixos, l’Interventor va emetre l’informe, resultant que
no es complia inicialment l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de
conformitat amb el RD 2/2007 ja que la diferència entre la suma del
capítols 1 a 7 del pressupost d’ingressos i els mateixos capítols del
pressupost de despeses, era negativa de forma que el pressupost
originava una necessitat de finançament per import de 13.288.619,77€.
En conseqüència calia aprovar el Pla Econòmic i Financer abans de
concertar la operació de crèdit prevista.
Amb l’aprovació de les modificacions de crèdit núm. 1, 2 i 3, es va
elaborar novament l’estudi d’estabilitat pressupostaria el qual mostrava
que el pressupost definitiu de 2010, un cop incorporades les
modificacions de crèdit, no complia l’objectiu d’estabilitat. El dèficit de
finançament real era de 13.280.619,77€ generat per l’operació de
crèdit del 2010 per import de 21.791.619,77€ un cop deduït l’import de
l’amortització de capital prevista al capítol IX de despeses.
Per tot l’anterior, d’acord amb l’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 de
novembre, que aprova el reglament de la Llei d’estabilitat

pressupostària, el Ple de 28 de maig de 2010, va aprovar un pla
econòmic i financer (PEF), consistent en una projecció fins l’any 2013
de la capacitat de finançament corporatiu, en base a una evolució
vegetativa de les magnituds de la despesa fixa (personal, consums,
transferències corrents) i adaptat a l’endeutament i als compromisos
que es deriven per interessos i amortitzacions fixats en els respectius
contractes, amb el detall dels criteris utilitzats per fer la previsió de les
diferents magnituds.
El resultat de l’estudi mostra que la previsió de liquidació del pressupost
de 2010, no compleix inicialment l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
de forma que origina una necessitat de finançament de 22.083.163,68€,
però un cop deduïdes les despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria, s’aconsegueix l’estabilitat pressupostària amb un resultat
positiu de 27.014.319,85€. Aquesta mateixa dinàmica apareix en els
exercicis 2011 a 2013, sempre que es mantingui la previsió de no accés
a l’endeutament.
En data 09/07/2010 , el PEF aprovat, es va trametre a la Direcció
General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya Departament d’Economia i Finances, mitjançant models PR-0 i PR-1.2
amb número de registre S/000100-2010.

2- Fonaments de dret
RD 2/2007, de 28 de desembre, que aprova el Text Refós de la Llei
d’Estabilitat Pressupostaria i el Reglament que desenvolupa aquesta
llei en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat per RD 1463/2007,
de 2 de novembre.

3- Seguiment del Pla Econòmic i financer (PEF)
L’article 22.2 del Reglament que desenvolupa la LGEP, estableix que
la verificació del compliment dels plans aprovats, s’efectuarà anualment
per la pròpia entitat local, la Intervenció ha d’emetre informe anual
relatiu al compliment del pla, en les diferents fases d’aprovació,
execució o liquidació del pressupost i se’n donarà compte al Ple.
D’aquest informe s’ha de traslladar a la Direcció General de Política
Financera en el termini màxim de 15 dies hàbils.
D’acord amb l’article 22.2 esmentat, un cop liquidat el pressupost de
2012 i quan ja es coneixen les magnituds que figuraven al PEF com a
previsions, cal verificar el compliment del pla aprovat, per aquest motiu
s’ha realitzat l’ estudi on s’han actualitzat les dades corresponents a la
liquidació de l’exercici 2012 i s’ha fet el seguiment del compliment del
PEF, resultant que hi ha estabilitat i s’han complert els objectius que
van motivar el PEF.

L’informe de seguiment s’ha traslladat a la Direcció General de Política
Financera, amb data 10 de maig de 2013.
Un cop transcorreguts gairebé tres anys des de la l’aprovació del PEF i
atès que en la liquidació pressupostària 2012 ja s'han complert els
objectius que van motivar el PEF objecte de seguiment, es proposa que
la Diputació de Tarragona, mitjançant escrit de la presidència sol·liciti el
venciment anticipat del PEF.
Per tot l’anterior, el PLE per unanimitat ACORDA:
1.- Quedar assabentats del seguiment del pla econòmic i financer de la
Diputació de Tarragona aprovat en data de 28 de maig de 2010, pels
anys 2010-2013 que es presenta com annex a aquesta proposta.
2.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i
Coneixement, el venciment anticipat del PEF, atès el seu total
compliment en l'exercici 2012.

6. ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS
PUNT
6.1.DACIÓ
DE
COMPTE
DEL
CONVENI
DE
DESENVOLUPAMENT DE LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA
TRIBUTÀRIA ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I
LES DIPUTACIONS PROVINCIALS DE BARCELONA, TARRAGONA,
GIRONA I LLEIDA, DE CONFORMITAT AMB EL CONVENI MARC
PREVI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT EN DATA 19 DE SETEMBRE
DE 2012.
Es dóna compte de l’acord del Consell Rector de BASE, de data 21 de
juny de 2013, d’aprovació del conveni de desenvolupament del Conveni
Marc subscrit entre l’Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions
provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, en relació a la
col·laboració en matèria tributaria, que consta en l’expedient i que es
dóna íntegrament per reproduït.
El Ple en queda assabentat.

PUNT 6.2.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA DE L’AJUNTAMENT DE
NULLES.
L’Ajuntament de Nulles ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 26 d’abril de 2013, relatiu a la delegació

de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de l’Impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 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 Nulles varen formalitzar, en
data 3 de desembre de 2008, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. acctal. de BASE, de data 10 de juny
de 2013, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, vist l’acord del Consell Rector de BASE, el PLE per
unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Nulles a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple
en la sessió del dia 26 d’abril de 2013, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:
-

Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari de
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

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 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.
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 i
la realització d’activitats administratives delegades o 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 NULLES A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

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

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

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

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

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES:
1. Subministrament d’aigua
2. Clavegueram
3. Recollida d’escombraries
4. Cementiri
5. Llar d’infants
6. 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:
1. Subministrament d’aigua
2. Clavegueram
3. Recollida d’escombraries
4. Cementiri
5. Llar d’infants
6. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

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

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

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

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

b)

c)
d)

e)
f)
g)

h)

de la situació tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients
de regularització.
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.
La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASEGestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans
municipals es sol·licitin aquestes actuacions.
La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria
tributària.
La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra
actes dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
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.
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’Agència 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 6.3.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI DE LES QUOTES DE L’ENTITAT URBANÍSTICA
COL·LABORADORA
DE
CONSERVACIÓ
EL
FOIX
DE
L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ.
L’Entitat Urbanística de Col·laboradora de Conservació del FOIX ha
tramès una acta de la Junta ordinària del dia 21 de març de 2013, que
en el punt 5 detalla l’acord de delegació en la Diputació de Tarragona
de la recaptació en període voluntari de les quotes de conservació de
l’esmentada Entitat.
L’Ajuntament de l’Arboç ha tramès un certificat de l’acord del Ple del dia
30 de maig de 2013, en el qual s’aprova la delegació de la recaptació
en període voluntari de les quotes de l’Entitat Urbanística
Col·laboradora de Conservació del Foix, a favor de la Diputació de
Tarragona, i s’aprova la proposta del seu conveni regulador.

L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE de data 18 de juny de 2013
és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de la recaptació
en període voluntari de les quotes de l’esmentada Entitat.
Per tot això, vist l’acord del Consell Rector de BASE, el PLE per
unanimitat ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari de les quotes de conservació de l’Entitat Urbanística
Col·laboradora de Conservació del Foix de l’Arboç.
Segon: Aprovar i incorporar al present acord, com a annex 1, la
proforma del conveni de delegació, a signar entre l’Entitat Urbanística
de Col·laboració de Conservació el Foix, l’Ajuntament de l’Arboç i la
Diputació de Tarragona.
Tercer: 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 parts 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
estableix 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 Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Sisè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
formalitzar el corresponent conveni de delegació
“ANNEX I
CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE L’ENTITAT
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE CONSERVACIÓ DEL FOIX DE L’ARBOÇ
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
pel secretaria general de la Corporació, Sra. PILAR SANCHEZ PEÑA,

El Sr.________________________, president l’Entitat Urbanística Col·laboradora de
Conservació del Foix, en nom i representació d'aquesta, i el Sr._____________,
secretari de l’esmentada Entitat, i
L'Il·lm. Sr.________________________, alcalde de l'Ajuntament de l’Arboç, en nom i
representació d'aquesta Corporació i assistit pel secretari de l’Ajuntament, Sr.
______________________

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.
II.- Que la l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Foix està
interessada que la Diputació de Tarragona realitzi per delegació les facultats de
recaptació en període voluntari. 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.
1.- L’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Foix, en assemblea
general del dia 21 de març de 2013, va acordar delegar la recaptació en període
voluntari de les seves quotes.
2.- El Ple de l’Ajuntament de l’Arboç, en sessió del dia 30 de maig de 2013, va aprovar
la proposta d’aquest conveni regulador de la delegació efectuada per l’Entitat, abans
indicada, donant, per tant, el seu consentiment a dita delegació.
III.- Que la Diputació de Tarragona, per acord plenari de ___________ acceptà la
delegació de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Foix.
IV.- Que es procedeix a la formalització del present conveni de delegació, segons el
que preveuen els articles 4 de la LRJAP-PAC i 7 del TRLRHL:

PACTES
OBJECTE
PRIMER.- Mitjançant el present Conveni es concreta la realització, per part de la
Diputació de Tarragona, de les facultats de recaptació en període voluntari de les
quotes de l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Foix. La Diputació
de Tarragona podrà exercir aquestes funcions mitjançant l’organisme autònom BASEGestió 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, les quantitats que resultin de l’aplicació de
l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a
BASE-Gestió d’Ingressos, en funció dels trams de càrrec delegats en període voluntari
segons la taula vigent, aplicat sobre els ingressos en període voluntari i interessos de
demora recaptats a favor de l’Ajuntament de l’Arboç.

APLICACIONS COMPTABLES I TRANFERÈNCIES
TERCER.- L'aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
tipus d’ingrés i la transferència de la recaptació es farà mensualment.

COBRAMENT DE REBUTS
QUART.- Els imports dels rebuts posats al cobrament seran considerats íntegres, no
podent acceptar el desglossament del pagament per conceptes.

TRAMESA D'INFORMACIÓ
CINQUÈ.- Les liquidacions de les quotes d’urbanització 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’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Foix aquells
documents cobratoris que no continguin la informació tributària bàsica necessària pel
seu cobrament.
BASE-Gestió d’Ingressos es compromet a tractar les dades personals per compte de
l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Foix 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.

EXERCICI DE LES FACULTATS I OBLIGACIONS
DE LA DIPUTACIÓ COM ENS RECAPTADOR
SISÈ.- La Diputació de Tarragona tindrà, genèricament, les facultats i obligacions que
corresponen, d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la
recaptació en període voluntari.
A efectes d’adscripció territorial als sistema d’organització de BASE-Gestió
d’Ingressos, s’assigna l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Foix a
l’oficina del Vendrell.
SETÈ.- Les despeses de representació i defensa en els recursos contenciosos
administratius interposats contra actes administratius dictats en base a les facultats
delegades són de 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 realitzat per l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació
del Foix, es repercutirà les costes judicials a aquesta.
VUITÈ.- 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
NOVÈ.- Seran causes d'extinció del present Conveni les següents:
1.- La no pròrroga, amb l’antelació fixada al punt desè.
2.- L'acord mutu entre l’Entitat Urbanística Col·laboradora de Conservació del Foix i la
Diputació de Tarragona.
3.- L'incompliment de les seves clàusules.
4.- Qualsevol altres determinades en la legislació vigent.

VIGÈNCIA
DESÈ.- 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.

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

