Secretaria general

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA
DIPUTACIÓ DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2012

Tarragona, 14 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, Molt
Il.ltre. Sr. Albert Batet Canadell i Molt Il.ltre. Sr. Pere Panisello Chavarria
i dels Diputats i Diputades Il.ltre. Sr. Gervasi Aspa Casanova, Il.ltre. Sr.
Josep Felix Ballesteros Casanova*, Il.ltre. Sra. M. José Beltran Piñol,
Il.ltre. Sr. Tomàs Bigorra i Munté, Il.ltre. Sr. Joan Antoni Brull Castell,
Il.ltre. Sr. Martí Carnicer Vidal, Il.ltre. Sra. Montserrat Carreras García,
Il.ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon, Il.ltre. Sra. Nuria Crivillé Miró,
Il.ltre. Sr. Sebastià Domènech Bosch , Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert
Segarra, Il.ltre. Sr. Pere Granados Carrillo, Il.ltre. Sr. Benet Jané Palau,
Il.ltre. Sr. Antonio López López, Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual,
Il.ltre. Sr. José Luis Martín García, Il.ltre. Sr. Daniel Masagué Pere,
Il.ltre. Sr. Josep Masdeu Isern, Il.ltre. Sr. Francesc Josep Miró Melich,
Il.ltre. Sr. Joan Piñol Mora, Il.ltre. Sra. Montserrat Roca Navarro.
Excusa la seva assistència el Diputat Il.ltre. Sr. David Rovira Minguella.
*A les 11,30 hores s’absenta el Diputat Il.ltre. Sr. Josep Felix
Ballesteros Casanova.

Assisteix com a Secretària, la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària
general de la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomás Carbonell Vila, Interventor general de la
Diputació.
D’ordre de la Presidència, s’obre la sessió quan són les onze del matí.
Tot seguit es passa a tractar els assumptes de l’Ordre del Dia.

PUNT 1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS, PER A L’EXERCICI 2013.
1. FETS
1.1. L’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació ha
elaborat la proposta de configuració del capítol 1 del pressupost de la
Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, la qual consta
a l’expedient.
Aquesta proposta s’ha lliurat a l’Àrea d’Intervenció juntament amb
l’annex de personal del pressupost (relació de places i llocs amb les
seves retribucions fixes i periòdiques que dóna suport al capítol 1 del
pressupost) i la relació de partides pressupostàries del capítol 1.
1.2. L’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació ha
elaborat l’informe jurídic que recull la proposta de plantilla per a l’any
2013, la qual conté les variacions (creacions i amortitzacions) respecte
a la de l’any 2012. Aquest informe consta en l’expedient.
1.5. S’ha sol·licitat a l’Àrea d’Intervenció el corresponent informe de
fiscalització prèvia de la proposta de plantilla per a l’any 2013.
1.6. S’ha fet entrega a la Junta de Personal Funcionari, al Comitè
Intercentres i a les seccions sindicals de CCOO i UGT de la proposta de
plantilla de personal per a l’any 2013 i de l’informe jurídic que conté els
canvis (creacions i amortitzacions) que es proposen introduir en la
plantilla de personal per a l’any 2013.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (en endavant,
RPEL), estableix que la plantilla de personal de les entitats locals està
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació
d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les
que es troben vacants i el grup a què pertanyen.
2.2. La competència per aprovar la plantilla és del Ple de la corporació,
d’acord amb l’article 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
2.3. L’art. 26 de l’RPEL disposa que l’entitat local ha d’aprovar
anualment la plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el
pressupost. Un exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions

del personal que se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels
documents que integren el pressupost.
En conseqüència, el PLE per unanimitat ACORDA:
1r. Aprovar inicialment la plantilla de personal de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms, segons el document que
consta a l’expedient, i que inclou les variacions que a continuació
s’indiquen respecte de l’any 2012:
1. Àrea de Recursos Humans i Politiques Actives d’Ocupació
- Crear una plaça, personal funcionari, de tècnic especialista, grup C,
subgrup C1, torn de promoció interna, que portarà a terme les funcions
de comunicació de l’Àrea, i pressupostar-ne el 30% de les retribucions.
- Crear una plaça, personal funcionari, de tècnic/a mitjà/ana
d’administració especial, grup A, subgrup A2, torn lliure, i pressupostarne el 100% de les retribucions.
1.1. Gestió de Recursos Humans i Politiques Actives d’Ocupació
- Crear una plaça, personal funcionari, de tècnic/a superior
d’administració especial, grup A, subgrup A1, a proveir internament, i
pressupostar-ne el 100% de les retribucions.
- Crear una plaça, personal funcionari, de tècnic/a mitjà/ana
d’administració especial, grup A, subgrup A2, torn lliure, i pressupostarne el 100% de les retribucions.
1.2. Relacions Laborals i Administració de Recursos Humans
- Crear una plaça, personal funcionari, de tècnic/a mitjà/ana
d’administració especial, grup A, subgrup A2, torn de promoció interna, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions.
- Amortitzar la plaça núm. L209020, personal laboral, de tècnic/a
mitjà/ana en relacions laborals.
2. Àrea de Coneixement i Qualitat
2.1. Gestió de Coneixement i Qualitat
- Crear una plaça, personal funcionari, de tècnic/a mitjà/ana
d’administració especial, grup A, subgrup A2, torn promoció interna, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions.
3. Àrea de Secretaria
3.1. Patrimoni i Arxiu

- Amortitzar la plaça núm. 38, d’administratiu/iva, per baixa voluntària de
la persona titular.
- Crear una plaça, personal laboral, d’auxiliar administratiu, categoria
C2L, a proveir internament.
3.2. Serveis Jurídics
- Amortitzar la plaça núm. 262, d’administratiu/iva, per jubilació de la
persona titular.
3.3. Registre General
- Amortitzar la plaça núm. 44, d’administratiu/iva, per baixa voluntària de
la persona titular.
4. Àrea d’Intervenció
4.1. Intervenció General
- Crear una plaça, personal funcionari, de tècnic/a mitjà/ana
d’administració especial, grup A, subgrup A2, torn lliure, i pressupostarne el 100% de les retribucions.
4.2. Serveis Econòmics
4.2.1. Ingressos
- Crear una plaça, personal funcionari, d’administratiu/iva, grup C,
subgrup C1, torn promoció interna, i pressupostar-ne el 30% de les
retribucions.
4.3. Control Intern
- Amortitzar la plaça núm. 53, d’administratiu/iva, per baixa definitiva de
la persona titular.
- Crear una plaça, personal laboral, d’oficial administratiu/iva, categoria
C1L, torn promoció interna, i pressupostar-ne el 30% de les
retribucions.
5. Àrea de Serveis Interns
5.1. Edificis
- Canviar la denominació de la plaça núm. L505004, d’operari/ària
d’educació especial, que passa a denominar-se operari/ària d’oficis.
5.2. Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

- Amortitzar la plaça núm. 251, d’administratiu/iva, per baixa voluntària
de la persona titular.
- Crear una plaça, personal funcionari, d’administratiu/iva, grup C,
subgrup C1, torn promoció interna, i pressupostar-ne el 25% de les
retribucions.
- Amortitzar la plaça núm. 136, d’auxiliar administratiu/iva, per baixa
voluntària de la persona titular.
6. Àrea SAM
6.1. Secretaria Intervenció Municipal
- Crear una plaça, personal laboral, de tècnic/a auxiliar especialista,
categoria C1L, torn lliure, i pressupostar-ne el 100% de les retribucions.
- Modificar la denominació de les places núm. L304020 i L304021,
d’oficial administratiu/iva, que passen a denominar-se de tècnic/a
auxiliar, atès que les funcions que porten a terme (suport comptable)
són més pròpies d’un/a tècnic/a auxiliar.
7. Àrea SAT
7.1. Explotació
- Amortitzar la plaça núm. 194, de delineant, per baixa voluntària de la
persona titular.
7.2. Laboratori i Control de Materials
- Amortitzar la plaça núm. 223, de delineant, per baixa voluntària de la
persona titular.
7.3. Conservació
7.3.1. Brigada Comarques Nord
- Crear una plaça, personal laboral, de peó especialitzat/ada, categoria
APL, torn lliure, i pressupostar-ne el 75% de les retribucions.
8. Àrea SAC
8.1. CEE Sant Rafael
- Amortitzar la plaça núm. L404003, d’educador/a, per baixa voluntària
de la seva titular.

- Crear una plaça, personal laboral, de tècnic/a auxiliar especialista,
categoria C1L, torn lliure, i pressupostar-ne el 100% de les retribucions.
8.2. CEE Sant Jordi
- Crear una plaça, personal laboral, de fisioterapeuta, al 50% de la
jornada, categoria A2L, torn lliure, i pressupostar-ne el 100% de les
retribucions.
- Amortitzar les places núm. L204019 i L204020, de mestre/a
d’ensenyament especial, per resultar innecessàries.
8.2.1. Administració Sant Jordi
- Crear una plaça, personal laboral, de tècnic/a mitjà/ana, categoria
A2L, torn promoció interna, i pressupostar-ne el 25%.
8.3. CEE Alba
- Canviar la denominació de la plaça núm. L505008, d’operari/ària
d’educació especial, que passa a denominar-se d’operari/ària de
manteniment.
8.4. Escola i Conservatori de Música de Reus
- Amortitzar la plaça núm. L103079, de professor d’educació corporal
(15%), per resultar innecessària.
8.5. Escola d’Art i Disseny de Reus
- Crear una plaça, personal laboral, de professor/a titular d’escola d’art,
categoria A1L, torn lliure, al 50% de la jornada.
- Amortitzar la plaça núm. L104004, de professor/a titular de dibuix ,
categoria A1L.
8.5.1. Administració de l’Escola d’Art i Disseny de Reus
- Amortitzar la plaça núm. L410019, d’auxiliar de suport, categoria C2L.
9. Organisme Autònom Patronat de Turisme i Desenvolupament
Local
9.1. Patronat de Turisme Costa Daurada
- Amortitzar la plaça núm. L521001, de director/a d’organisme, per estar
duplicada.
9.1.2. Administració

- Crear una plaça, personal funcionari, d’administratiu/iva, grup C,
subgrup C1, torn de promoció interna, i pressupostar-los al 25% de les
retribucions.
9.1.3. Promoció
- Amortitzar la plaça núm. L403044, d’auxiliar administratiu/iva,
categoria C2L.
10. Organisme Autònom BASE Gestió d’Ingressos
A proposta de l’Organisme i pel que fa a la plantilla de personal laboral,
es creen les places següents:
- 5 places, personal laboral, d’auxiliar administratiu/iva, reservades al
torn lliure.
- 1 plaça, personal laboral, d’administratiu/iva, a cobrir internament.
2n. Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15
dies als efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant
anunci que es publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art. 169
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla
conjuntament amb el resum del pressupost, en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament
de Governació de la Generalitat.
3r. Traslladar l’esmentat acord a la Junta de Personal Funcionari, al
Comitè Intercentres i a les seccions sindicals d’UGT i de CCOO.
Règim de recursos:
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la seva publicació.

PUNT 2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA TÈCNICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS PER A L’EXERCICI 2013

1. FETS
1.1. El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de
setembre de 2011 va aprovar la nova estructura organitzativa tècnica
de primer i de segon nivell de la Diputació, la qual es va reflectir en la
relació de llocs de treball corresponent a l’any 2012, comportant
l’adscripció de llocs de treball i de persones a aquesta nova estructura
organitzativa.
1.2. Transcorregut el primer any de funcionament, l’Àrea de
Coneixement i Qualitat i l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació proposen la conveniència de modificar l’estructura
organitzativa de segon nivell la qual cosa s’ha de reflectir en la relació
de llocs de treball corresponent a l’any 2013.
1.3. L’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació ha
elaborat la proposta de configuració del capítol 1 del pressupost de la
Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, la qual consta
a l’expedient.
Aquesta proposta s’ha lliurat a l’Àrea d’Intervenció juntament amb
l’annex de personal del pressupost (relació de places i llocs amb les
seves retribucions fixes i periòdiques que dóna suport al capítol 1 del
pressupost) i la relació de partides pressupostàries del capítol 1.
1.4. L’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació ha
elaborat l’informe jurídic que recull la proposta de relació de llocs de
treball per a l’any 2013, la qual conté les variacions (creacions,
amortitzacions i canvis d’adscripció de llocs i persones) respecte la de
l’any 2012. Aquest informe consta a l’expedient.
1.5. S’ha sol·licitat a l’Àrea d’Intervenció el corresponent informe de
fiscalització prèvia de la proposta de relació de llocs de treball per a
l’any 2013.
1.6. S’ha lliurat a la Junta de Personal Funcionari, al Comitè
Intercentres i a les seccions sindicals de CCOO i UGT de la proposta de
relació de llocs de treball per a l’any 2013 i de l’informe jurídic que conté
els canvis (creacions, amortitzacions i adscripcions de llocs i de
persones) que es proposen introduir en la relació de llocs de treball per
a l’any 2013.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases i del
règim local, reconeix a les províncies dins l’esfera de les seves
competències la potestat d’autoorganització. En termes similars, l’art. 8
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2.2. De conformitat amb l’art. 69 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la
qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la planificació dels
recursos humans de les administracions públiques tindrà com a objectiu
contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de
l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles
mitjançant la dimensió adequada dels seus efectius, la seva millor
distribució, formació, promoció professional i mobilitat.
2.3. L’art. 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant,
RPEL) defineix la relació de llocs de treball com l’expressió ordenada
del conjunt de llocs de treball que pertanyen a un ens local, inclou la
totalitat dels existents a l’organització i correspon tant a funcionaris,
com a personal laboral i eventual.
2.4. La competència per aprovar la relació de llocs de treball és del Ple
de la corporació d’acord amb l’art. 33 de la LBRL i 32 del RPEL.
2.5. La creació de nous llocs de treball es porta a terme en base a
l’aplicació de les taules retributives dels llocs de treball tipus prèviament
aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona, d’acord amb la
valoració de llocs efectuada l’any 2000, vigent a l’actualitat, així com
d’acord amb els llocs tipus de personal laboral derivats de les
categories laborals aprovades per conveni col·lectiu.
Per tot això, el PLE per unanimitat ACORDA:
Primer. Aprovar una nova estructura organitzativa tècnica de segon i de
tercer nivell de l’Àrea de Coneixement i Qualitat i de l’Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, en els termes següents:
Àrea de Coneixement i Qualitat:
- Gestió de coneixement i Qualitat:
- Administració
- Infrastructures informàtiques:
- Comunicacions
- Sistemes
- Aplicacions informàtiques:
- Sistema de Gestió
- Operacions
- Sistema Col·laboratiu
- Administració electrònica
- Entorn web
- Excel·lència corporativa
Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació:
- Gestió de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació:

- Assistència i Suport en Recursos Humans
- Planificació i Organització de Recursos Humans:
- Planificació
- Selecció
- Vinculació
- Retribucions i Nòmina
- Relacions Laborals i Administració de Recursos Humans
- Desenvolupament de Recursos Humans
- Polítiques Actives d’Ocupació:
- Administració
- Projectes
- Recursos Humans
Segon. Incorporar aquesta nova estructura organitzativa tècnica de
segon i de tercer nivell de l’Àrea de Coneixement i Qualitat i l’Àrea de
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació que s’aprova en la
relació de llocs de treball corresponent a l’any 2013 i, en conseqüència,
integrar-ne els diferents llocs de treball i, en el seu cas, les persones
que els ocupen a la nova estructura organitzativa tècnica de segon i
tercer nivell de les esmentades àrees.
Tercer. Aprovar inicialment la relació de llocs de treball que consta a
l’expedient, que integra tots els llocs de treball de personal funcionari,
personal laboral i personal eventual de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms de conformitat amb els llocs tipus de
personal funcionari i els llocs tipus de personal laboral derivats de les
categories laborals aprovades per conveni col·lectiu, amb les variacions
que a continuació s’indiquen respecte a l’any 2012:
Variacions de l’RLT respecte a l’any 2012:
1. Àrea Gabinet de Presidència i Planificació
1.1. Relacions Institucionals i Protocol
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a de gestió B, no
singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, A2-22-75, i pressupostarne el 25% de les retribucions complementàries.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’administratiu/iva de
gestió, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C1-22-55, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’administratiu/iva de
gestió, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C1-20-40, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’auxiliar tècnic/a
especialista, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C2-18-33,
i pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.

- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C1-20-47,
i pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de tècnic/a auxiliar
especialista en comunicació, no singularitzat, a proveir per concurs de
mèrits, C1L-20-40, i pressupostar-ne el 25% de les retribucions
complementàries.
1.2. Premsa
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de tècnic/a auxiliar
especialista en comunicació, no singularitzat, a proveir per concurs de
mèrits, C1L-20-40, i pressupostar-ne el 25% de les retribucions
complementàries.
1.3. Gabinet de Presidència
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de cap d’unitat de
Presidència, singularitzat, a proveir per lliure designació, C1-22-67, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’auxiliar administratiu/iva,
no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C2-15-26, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
2. Àrea Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
- Adscriure el lloc de treball núm. 690, de tècnic/a de gestió B, A2-2275, i la persona que l’ocupa, a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques
Actives d’Ocupació, i pressupostar-lo al 100%.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a de gestió B, no
singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, A2-22-67, i pressupostarlo al 25% de les retribucions complementàries.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic auxiliar, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, C1-18-33, que portarà les
funcions de comunicació de l’Àrea, i pressupostar-ne el 30% de les
retribucions.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a mitjà/ana, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, A2-22-50, i pressupostarlo al 100%.
2.1. Gestió de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
- Adscriure el lloc de treball núm. 231, de tècnic/a de projecte A, A1-2275, i la persona que l’ocupa.

- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a de gestió A, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, A1-22-75, i pressupostarlo al 100%.
2.1.1. Assistència i Suport en Recursos Humans
- Adscriure el lloc de treball núm. 727, de tècnic/a B, A2-22-50, a proveir
per adscripció directa, i pressupostat al 25%.
- Adscriure el lloc de treball núm. L303040, de tècnic/a auxiliar, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, C1L-18-33, i pressupostat
al 100%.
- Adscriure el lloc de treball núm. L508009, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C1L-2040, i pressupostat al 25% de les retribucions complementàries.
- Adscriure el lloc de treball núm. L403034, d’auxiliar administratiu/iva,
C2L-15-26, i la persona que l’ocupa.
- Crear un lloc de treball personal funcionari, de tècnic/a de gestió B, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, A2-22-67, pressupostar-lo
al 100% i vincular-lo a una nova plaça que es crea, personal funcionari,
de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, grup A, subgrup A2, torn
lliure.
2.2. Planificació i Organització de Recursos Humans
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de cap de secció A de
Planificació i Organització de Recursos Humans, singularitzat, a proveir
per concurs de mèrits, A1-26-90, i pressupostar-ne el 25% de les
retribucions.
- Amortitzar el lloc de treball núm. 687, d’administratiu/iva de gestió, C120-47.
2.2.1. Planificació
- Crear un lloc de treball, personal laboral, d’administratiu/iva de gestió,
no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C1L-20-40, i
pressupostar-lo al 25% de les retribucions complementàries.
2.2.2. Selecció
- Amortitzar el lloc de treball núm. 31, d’administratiu/iva de gestió, C120-40, per promoció de la seva titular.
- Adscriure el lloc de treball núm. 16, d’administratiu/iva de gestió, C120-47, i la persona que l’ocupa.

2.2.3. Vinculació
- Modificar la denominació del lloc de treball núm. 49, de cap d’unitat de
Gestió de Recursos Humans, que passa a dir-se cap d’unitat de
Vinculació.

2.2.4. Retribucions i Nòmina
- Adscriure el lloc núm. 328, de cap d’unitat, C1-22-55, i la persona que
l’ocupa.
- Adscriure el lloc de treball núm. L410045, d’auxiliar de suport, C2L-1320, i la persona que l’ocupa interinament.
- Adscriure el lloc de treball núm. L410031, d’auxiliar de suport, C2L-1320, i la persona que l’ocupa interinament.
2.3. Relacions Laborals i Administració de Recursos Humans
- Amortitzar el lloc de treball núm. L209020, de tècnic/a mitjà/ana en
relacions laborals, A2L-22-50.
- Amortitzar el lloc de treball núm. L519005, de responsable
d’àrea/unitat B, A2-22-75.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a de gestió B, no
singularitzat, A2-22-67, a proveir per adscripció directa, pressupostar-lo
al 25%, i vincular-lo a una plaça que es crea, personal funcionari, de
tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, grup A, subgrup A2, torn de
promoció interna.
- Adscriure el lloc de treball núm. 549, d’administratiu/iva, C1-18-33, i la
persona que l’ocupa interinament.
- Adscriure el lloc de treball núm. 509, d’auxiliar administratiu/iva de
gestió, C2-18-33.
- Adscriure el lloc de treball núm. 660, d’auxiliar administratiu/iva, C213-20, i la persona que l’ocupa interinament.
- Adscriure el lloc de treball núm. L102001, de metge/essa d’empresa
(10,66%), A1L-22-50, i la persona que l’ocupa.
2.4. Desenvolupament de Recursos Humans
- Adscriure el lloc de treball núm. 547, de tècnic/a de gestió B, A2-2267, i la persona que l’ocupa interinament.

- Adscriure el lloc de treball núm. 548, d’administratiu/iva, C1-18-33, i la
persona que l’ocupa.
- Adscriure el lloc de treball núm. 658, d’auxiliar administratiu/iva, C213-20.
2.5. Polítiques Actives d’Ocupació
2.5.1. Administració
- Crear un lloc de treball, personal laboral, d’auxiliar de serveis, no
singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, APL-13-24, i
pressupostar-lo al 25% de les retribucions complementàries.
2.5.2. Projectes
- Adscriure el lloc de treball núm. 546, de tècnic/a de gestió B, A2-2267.
2.5.3. Recursos Humans
- Crear un lloc de treball, personal laboral, d’auxiliar administratiu/iva, no
singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C2L-15-26, i
pressupostar-lo al 25% de les retribucions complementàries.
3. Àrea Coneixement i Qualitat
3.1. Gestió de Coneixement i Qualitat
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a B, no
singularitzat, A2-22-55, a proveir per adscripció directa, pressupostar-lo
al 25% de les retribucions, i vincular-lo a una plaça que es crea,
personal funcionari, de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, grup
A, subgrup A2, torn promoció interna.
- Adscriure el lloc de treball núm. 653, d’auxiliar administratiu, C2-13-20,
i la persona que l’ocupa interinament.
- Adscriure el lloc de treball núm. L403050, d’auxiliar administratiu/iva,
C2L-15-26, ocupat en comissió de serveis, i pressupostar-lo al 100%.
- Adscriure el lloc de treball núm. L410033, d’auxiliar de suport, C2L-1320, i pressupostar-lo al 5%.
3.2. Infraestructures informàtiques
3.2.1. Sistemes
- Amortitzar el lloc de treball núm. 80, de cap de secció de sistemes
d’informació, A2-24-83.

3.3. Aplicacions informàtiques
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a B, no
singularitzat, A2-22-50, a proveir per adscripció directa, i pressupostarlo al 100%.
- Adscriure el lloc de treball núm. L111003, de director tècnic/a A, i la
persona que l’ocupa.
- Crear dos llocs de treball, personal laboral, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzats, a proveir per concurs de mèrits, C1L-2040, i pressupostar-los al 25% de les retribucions complementàries.
- Amortitzar el lloc de treball núm. 572, de tècnic/a de projecte B, A2-2267.
3.3.1. Operacions
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de responsable d’àrea/unitat
B, singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, A2L-22-75, i
pressupostar-lo al 25% de les retribucions complementàries.
- Adscriure el lloc de treball núm. L303024, de tècnic/a auxiliar en
informática, C1L-18-33, i la persona que l’ocupa.
3.3.2. Administració electrònica
- Adscriure el lloc de treball núm. 618, de cap de secció B, A2-24-83, i la
persona que l’ocupa.
- Adscriure el lloc de treball núm. 581, de tècnic/a de projecte B, A2-2267, i la persona que l’ocupa.
- Adscriure el lloc de treball núm. 602, de tècnic/a B, A2-22-67, i la
persona que l’ocupa interinament.
- Adscriure el lloc de treball núm. L209028, de tècnic/a mitjà/ana de
projecte, A2L-22-67, i la persona que l’ocupa interinament.
- Adscriure el lloc de treball núm. L303039, de tècnic/a auxiliar, C1L-1833, i la persona que l’ocupa interinament.
3.3.3. Entorn web
- Adscriure el lloc de treball núm. L110003, de cap de departament de
gestió, A1L-24-83, i la persona que l’ocupa.
- Adscriure el lloc de treball núm. L303030, de tècnic/a auxiliar en
informàtica, C1L-18-33, i la persona que l’ocupa interinament.

- Adscriure el lloc de treball núm. L303016, de tècnic/a auxiliar en
comunicació, C1L-18-33, i la persona que l’ocupa.
- Adscriure el lloc de treball núm. L515002, d’auxiliar tècnic/a, C2L-1320, i la persona que l’ocupa interinament.
3.4. Excel·lència Corporativa
- Amortitzar el lloc de treball núm. L303007, de tècnic/a auxiliar, C1L18-33.
4. Àrea de Secretaria
4.1. Secretaria General
- Amortitzar el lloc de treball núm. 417, de tècnic/a de gestió A, A1-2267.
4.2. Patrimoni i Arxiu
- Canviar la denominació del lloc de treball núm. 678, de cap de secció
de Governació i Patrimoni, A1-26-90, que passa a denominar-se cap de
secció de Patrimoni.
- Canviar la denominació del lloc de treball núm. 529, de cap d’unitat de
Governació-Patrimoni, C1-22-55, que passa a denominar-se cap
d’unitat de Patrimoni.
- Crear un lloc de treball, personal laboral, d’auxiliar administratiu/iva de
gestió, no singularitzat, a proveir per concurs intern, C2L-17-31, i
vincular-lo a una plaça que es crea, personal laboral, d’auxiliar
administratiu, categoria C2L, torn promoció interna.
- Adscriure el lloc de treball núm. L410036, d’auxiliar de suport, C2L-1320.
4.3. Serveis Jurídics
- Amortitzar el lloc de treball núm. 266, d’administratiu/iva de gestió, C122-55, per jubilació de la persona titular.
4.4. Registre General
- Amortitzar el lloc de treball núm. 348, de cap d’unitat de registre, C122-67, per baixa voluntària de la persona titular.
5. Àrea d’Intervenció
5.1. Intervenció General

- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a B, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, A2-22-50, pressupostar-lo
al 100%, i vincular-lo a una plaça que es crea, personal funcionari, de
tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, grup A, subgrup A2, torn
lliure.
5.2. Serveis Econòmics
5.2.1. Ingressos
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’administratiu/iva, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, C1-18-33, pressupostar-lo
al 30%, i vincular-lo a una plaça que es crea, personal funcionari,
d’administratiu/iva, grup C, subgrup C1, torn promoció interna.
5.2.2. Gestió Administrativa
- Amortitzar el lloc de treball núm. L304016, d’oficial administratiu/iva,
C1L-18-33, per promoció de la persona titular.
5.2.3. Control Intern
-

Amortitzar el lloc de treball núm. 30, d’administratiu/iva de gestió,
C1-22-55, per baixa definitiva de la persona titular.

- Crear un lloc de treball, personal laboral, d’oficial administratiu/iva, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, C1L-18-33, pressupostarlo al 30%, i vincular-lo a una plaça que es crea, personal laboral,
d’oficial administratiu/iva, categoria C1L, torn promoció interna.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de cap de secció A,
singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, A1-26-90, i pressupostarne el 25% de les retribucions complementàries.
6. Àrea de Tresoreria
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de cap d’unitat,
singularitzat, a proveir per concurs, C1-22-55, i pressupostar-ne el 5%
de les retribucions complementàries.
7. Àrea de Serveis Interns
7.1. Serveis Generals de Règim Intern
7.1.1. Serveis Operatius
- Adscriure definitivament el lloc de treball núm. L513004, d’auxiliar de
serveis, i la persona que l’ocupa interinament.

7.1.2. Gestió Administrativa
- Amortitzar el lloc de treball núm. 647, de tècnic/a B, A2-22-50.
7.1.3. Edificis
- Canviar la denominació del lloc de treball núm. L505004, d’operari/ària
d’educació especial, que passa a denominar-se operari/ària d’oficis.
7.2. Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
- Amortitzar el lloc de treball núm. 319, de cap d’unitat, C1-22-67, per
baixa voluntària de la persona titular.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’administratiu/iva, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, C1-18-33, pressupostar-lo
al 25%, i vincular-lo a una plaça que es crea, personal funcionari,
d’administratiu/iva, grup C, subgrup C1, torn promoció interna.
- Adscriure el lloc de treball núm. 644, d’auxiliar administratiu/iva, C213-20, i la persona que l’ocupa interinament.
- Amortitzar el lloc de treball núm. 107, d’auxiliar administratiu/iva de
gestió, C2-18-33, per baixa voluntària de la persona titular.
8. Àrea SAM
8.1. Administració i Gestió d’Informació General
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’auxiliar administratiu/iva
de gestió, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C2-18-33, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
8.2. Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
- Adscriure definitivament el lloc de treball núm. L410032, d’auxiliar de
suport, i la persona que l’ocupa.
8.3. Secretaria Intervenció Municipal
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, C1L-2040, pressupostar-lo al 100%, i vincular-lo a una plaça que es crea,
personal laboral, de tècnic/a auxiliar especialista, categoria C1L, torn
lliure.
- Crear dos llocs de treball, personal laboral, d’administratiu/iva de
gestió, no singularitzats, a proveir per concurs de mèrits, C1L-20-40, i
pressupostar-los al 25% de les retribucions complementàries.

- Crear dos llocs de treball, personal laboral, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzats, a proveir per concurs de mèrits, C1L-2040, i pressupostar-los al 25% de les retribucions complementàries.
8.4. Arquitectura Municipal
8.4.1. Projectes
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de cap de secció B de
Projectes d’Arquitectura, singularitzat, a proveir per concurs de mèrits,
A2-26-90, i pressupostar-ne el 25% de les retribucions
complementàries.
- Adscriure el lloc de treball núm. 128, de tècnic/a auxiliar especialista,
C1-22-55.
8.5. Enginyeria Municipal
- Adscriure el lloc de treball núm. L202011, de cap de departament de
gestió d’Enginyeria Municipal, i la persona que l’ocupa, i pressupostar-lo
al 100%.
- Adscriure el lloc de treball núm. L209021, d’enginyer/a tècnic/a, A2L22-50, i pressupostar-ne el 5% de les retribucions complementàries.
8.6. Informàtica Municipal i Cartografia
- Adscriure definitivament el lloc de treball núm. 416, d’administratiu/iva,
C1-18-33, i la persona que l’ocupa.
8.7. Medi Ambient, Salut Pública i Territori
8.7.1. Medi Ambient
- Amortitzar el lloc de treball núm. 382, de cap de secció de Medi
Ambient, A1-24-83, per jubilació de la persona titular.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a A, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, A1-22-50; vincular-lo a la
plaça núm. 254, de tècnic/a superior d’administració especial, i
pressupostar-lo al 100%.
- Modificar la denominació del lloc núm. 652, de tècnic/a B, que passa a
denominar-se tècnic/a de gestió B.
- Adscriure definitivament el lloc de treball núm. 292, de tècnic/a auxiliar
especialista, i la persona que l’ocupa.

9. Àrea SAT
9.1. Serveis Tècnics Territorials
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a de gestió B,
singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, A2-22-75, i pressupostarne el 25% de les retribucions complementàries.
9.2. Construcció
- Amortitzar el lloc de treball núm. 184, de tècnic/a B, A2-22-60, per
promoció de la persona titular.
- Adscriure definitivament el lloc de treball núm. L209003, d’enginyer/a
tècnic/a en obres, A2L-22-50, i la persona que l’ocupa.
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de cap de departament de
gestió, singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, A2L-24-83, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
9.3. Laboratori i Control de Materials
- Amortitzar el lloc de treball núm. 170, de tècnic/a auxiliar, C1-18-33.
9.4. Projectes
- Amortitzar el lloc de treball núm. 175, de tècnic/a de projecte B, A2-2483, per jubilació de la persona titular.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a B, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, A2-22-50; vincular-lo amb
la plaça núm. 213, d’enginyer/a tècnic/a, i pressupostar-los al 100%.
9.5. Conservació
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a de projecte B,
no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, A2-22-67, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
- Amortitzar el lloc de treball núm. 496, de tècnic/a auxiliar, C1-18-33,
per promoció de la persona titular.
- Adscriure definitivament el lloc de treball núm. 645, d’administratiu/iva,
C1-18-33, i la persona que l’ocupa.
9.5.1. Brigada Comarques Nord
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de peó especialitzat/ada, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, APL-14-28, pressupostar-

lo al 75% de les retribucions, i vincular-lo a una plaça que es crea,
personal laboral, de peó especialitzat/ada, categoria APL, torn lliure.
10. Àrea SAC
10.1. Cultura
- Adscriure el lloc de treball núm. 403, d’administratiu/iva de gestió, C120-40, i la persona que l’ocupa.
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C1-20-40,
i pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
10.2. Museu d’Art Modern
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’auxiliar administratiu/iva
de gestió, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C2-18-33, i
pressupostar-ne el 25% de les retribucions complementàries.
10.3. CEE Sant Rafael
- Amortitzar el lloc de treball núm. L404003, d’educador/a, C2L-15-34,
per baixa voluntària de la seva titular.
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, C1L-2040, pressupostar-lo al 100%, i vincular-lo a una plaça que es crea,
personal laboral, de tècnic/a auxiliar especialista, categoria C1L, torn
lliure.
10.3.1. Administració de Sant Rafael
- Adscriure el lloc de treball núm. L410044, d’auxiliar de suport, C2L-1320, i la persona que l’ocupa interinament.
10.4. CEE Sant Jordi
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de fisioterapeuta, al 50% de
la jornada, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, A2L-22-50,
pressupostar-lo al 100%, i vincular-lo a una plaça que es crea, personal
laboral, de fisioterapeuta, al 50% de la jornada, categoria A2L, torn
lliure.
- Amortitzar els llocs de treball núm. L204019 i L204020, de mestre/a
d’ensenyament especial, A2L-22-50, per resultar innecessaris.
10.4.1. Administració Sant Jordi
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de tècnic/a mitjà/ana, no
singularitzat, a proveir per adscripció directa, A2L-22-50, pressupostar-

los al 25%, i vincular-lo a una plaça, personal laboral, de tècnic/a
mitjà/ana, categoria A2L, torn promoció interna.
10.5. CEE Alba
- Canviar la denominació del lloc de treball núm. L505008, d’operari/ària
d’educació especial, APL-13-24, que passen a denominar-se
d’operari/ària de manteniment.
10.6. Escola i Conservatori de música de Reus
- Amortitzar el lloc de treball núm. L103079, de professor d’educació
corporal (15%), A1L-22-50, per resultar innecessari.
10.7. Escola d’Art i Disseny de Reus
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de professor/a titular d’escola
d’art, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, A1L-22-50, al
50% de la jornada, i vincular-lo a una plaça que es crea, personal
laboral, de professor/a titular d’escola d’art, categoria A1L, torn lliure.
- Amortitzar el lloc de treball núm. L104004, de professor/a titular de
dibuix (50%), A1L-22-50.
10.7.1. Administració de l’Escola d’Art i Disseny de Reus
- Amortitzar el lloc de treball núm. L410019, d’auxiliar de suport, C2L13-20.
11. OA Patronat de Turisme i Desenvolupament Local
11.1. Patronat de Turisme Costa Daurada
11.1.1. Administració
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, d’administratiu/iva, no
singuralitzat, a proveir per adscripció directa, C1-18-33, pressupostar-lo
al 25% de les retribucions, i vincular-lo a una plaça que es crea,
personal funcionari, d’administratiu/iva, grup C, subgrup C1, torn de
promoció interna.
11.1.2. Màrqueting i Comunicació
- Crear un lloc de treball, personal laboral, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzat, a proveir per conc/urs de mèrits, C1L-2040, i pressupostar-lo al 25% de les retribucions complementàries.
11.2. Patronat de Turisme Terres de l’Ebre
11.2.1. Administració

- Crear un lloc de treball, personal laboral, d’auxiliar administratiu/iva, no
singularitzat, a proveir per concurs de mèrits, C2L-15-26, i
pressupostar-lo al 25% de les retribucions complementàries.
11.2.2. Promoció
- Crear dos llocs de treball, personal laboral, de tècnic/a auxiliar
especialista, no singularitzats, a proveir per concurs de mèrits, C1L-2040, i pressupostar-los al 25% de les retribucions complementàries.
12. Organisme Autònom BASE, gestió d’ingressos
- Amortitzar el lloc de treball núm. 622, de tècnic/a de gestió A
Assessoria Jurídica, A1-24-83, per promoció de la persona titular.
Segon. Exposar al públic la relació de llocs de treball per termini de 15
dies als efectes de presentar si escau reclamacions, mitjançant anunci
que es publicarà al BOPT en els termes que estableix l’art. 169 del
TRLHL.
Si no es presenten reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu.
Una vegada esdevingui definitiu l’esmentat acord, publicar íntegrament
la relació de llocs de treball al BOPT i al DOGC, i trametre’n còpia a
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat.
Règim de recursos:
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la relació de llocs de treball o
contra l’inicial esdevingut definitiu si no hi ha al·legacions, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació.

PUNT 3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL SOSTRE DE DESPESA
PER AL PRESSUPOST INICIAL DE 2013.
El pressupost de 2013 s’ha d’elaborat seguint les directrius de la Llei
Orgànica 2/2012, de 2 d’abril de 2012, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Aquesta Llei es publica per mandat de l’art.135 de la Constitució
modificat el mes de setembre de 2011, amb l’objectiu de garantir
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de tot el sector
públic, refonent en un sol text les normes anteriorment disperses en
varies disposicions legals (Llei Orgànica 5/2001 de 13 de desembre i
Text refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària aprovat pel RD

Legislatiu 2/2007, així com les seves normes de desplegament
reglamentari). Amb la incorporació de la sostenibilitat financera com a
principi de l’actuació econòmica i financera de totes les administracions
públiques espanyoles, es pretén reforçar la idea d’estabilitat, no
solament en un moment conjuntural, sinó amb caràcter permanent
L’entrada en vigor d’aquesta llei ha suposat canvis importants de forma
que, a banda de la necessitat de complir l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, els pressupostos han de complir altres requeriments,
com ara la regla de la despesa, l’objectiu d’endeutament o la
presentació d’un marc pressupostari a mig termini.
L’art 12 de la LOEPSF Incorpora la “regla del gasto”, establerta en la
normativa europea i introduïda ja per el RDL 8/2011 pel pressupost de
2012, amb el nom de “sostre de despesa”. El seu perfil ve
complementat en l’article 30 de la LOEPSF que estableix que les
Corporacions locals aprovaran en els seus àmbits respectius, un límit
màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i amb la regla de la despesa que fixa l’article 12 i que
marcarà el sostre màxim de recursos dels seus pressupostos.
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’aplicació de la regla de la despesa
que és com segueix:
D’acord amb l’article 12 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el creixement de la despesa
computable, no podrà superar la taxa de referència de creixement del
PIB a mitjà termini de l’economia espanyola.
Despesa computable
La despesa computable es defineix en l’esmentat art. 12 com la
despesa no financera definida en els termes del Sistema Europeu de
Comptes SEC, (Cap.1 a 7), exclosos:
-

Els interessos del deute.
La despesa no discrecional en prestacions per desocupació.
Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la UE o
altres AAPP.
Transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions
locals vinculades als sistemes de finançament.

Augments o disminucions de la despesa computable
L’apartat 4 de l’art.12 preveu que el nivell de despesa computable que
resulti de l’aplicació de la regla, es podrà augmentar o disminuir quan
s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents o
disminucions de la recaptació. Els augments seran doncs addicionals a
la despesa computable, i les disminucions, quan es produeixin, la
reduiran.
Càlcul de la taxa de referència de creixement del PIB
Correspon al Ministeri d’Economia i competitivitat calcular aquesta taxa
que s’ha de publicar a l’informe de situació de l’economia espanyola, el
qual que segons l’art 15.5 de la llei s’ha de publicar durant el primer
semestre de cada any.
L’acord del Consell de Ministres de data 12 de juliol de 2012 (que no
hem sabut localitzar en cap publicació específica del MINHAP i que
hem recollit en la publicació d’aquest acord feta en el Butlletí Oficial de
les Corts Generals núm. 87 – Senat – de 25/07/2012), va fixar les taxes
de referència següents en relació a les Corporacions Locals:
2013 2014 2015
Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Capacitat(+), Necessitat(-) de Finançament,
SEC-95, en % PIB

0,0

0,0

0,0

Objectiu de Deute Públic, en % PIB (*)

3,8

3,8

3,8

Regla de la despesa, en %

1,7

1,7

2,0

Aplicació de la regla de la despesa al pressupost inicial 2012
consolidat
a) Àmbit subjectiu i perímetre del sector públic de la Diputació de
Tarragona
Les dades consolidades del pressupost de la Diputació de Tarragona
inclouen les del pressupost de la Corporació i dels seus OOAA:
Patronat de Turisme i BASE, d’acord amb el que disposa la LRHL i la
ICAL.

*

Els límits d’endeutament aplicables a cada entitat local, no obstant, són els
determinats al TRLRHL, tenint en compte el que estableix l’article 14.3 del RDL
8/2010 pel que fa a les operacions a curt termini i la disposició final 18ª de la Llei
2/2012 pel que fa a les operacions de crèdit a llarg termini per finançar inversions, i
que està fixat en el 75% dels ingressos corrents liquidats. Cap norma o disposició
reflecteix que l’esmentat 75% sigui la transposició d’equivalència del 3,8% del PIB, per
tant es tracta d’una assumpció en defecte d’altre criteri explicitat.

Segons la LOEPSF,i a efectes de l’aplicació de les seves disposicions,
el pressupost consolidat d’un ens ha d’incloure totes les entitats
participades que formen el perímetre del seu sector públic. Aquest
perímetre pot anar – i de fet hi va – més enllà dels ens que cal incloure
en la consolidació de pressupostos i comptes, i depenen dels criteris de
delimitació d’unitats institucionals incloses en el propi SEC 95, la LO
2/2012 i el “Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional
adaptado a las CCLL” publicat per la IGAE, i que és el referent més
immediat i bàsic per a la delimitació de conceptes, càlculs i
procediments.
Els esmentats criteris presenten un elevat grau de complexitat
conceptual, en especial quan s’apliquen a les entitats participades per
diversos ens públics. S’adjunta una diapositiva d’una presentació feta
per un membre de la IGAE sobre el particular (annex 1), segons el SEC
i de conformitat amb els art. 2.1 i 2.2 de la LOEP i SF, que és el criteri
que aquesta Intervenció assumeix per a la seva aplicació.
No obstant, atès que la Diputació de Tarragona encara està tramitant
amb el Ministeri d’Hisenda i amb l’IGAE quines són les entitats
participades que han de formar part d’aquest perímetre del seu sector
públic, procés que es denomina “sectorització”, mentre això no es
defineixi amb exactitud, i tenint en compte que el volum de pressupost
dels ens a incloure seria relativament molt poc significatiu**, s’ha optat
per la consolidació del pressupost tant del 2012 com del 2013 d’acord
amb la llei Reguladora d’Hisendes Locals. S’adjunta, com annex 2, la
relació d’ens sobre els que s’està portant a terme la sectorització i el
seu actual estat. De moment tenim nomésinclós dins el perímetre de la
Diputació de Tarragona, l’ens “Consorci del Camp de Tarragona”.

b) Base de càlcul
Aquest és un dels aspectes confusos de la Llei, que parla d’establir un
“límite de gasto no financiero”. És evident que això significa que la
despesa no podrà superar un determinat volum, segons el càlcul previst
a l’art. 12. Aquests càlculs prenen en consideració com a base les
dades de l’exercici precedent, però a aquesta intervenció se li origina el
dubte sobre si la base ha de ser la del pressupost inicial o bé ha de ser
el definitiu.
La qüestió és molt important atès el gran volum de recursos que
s’incorporen al pressupost, al llarg del cicle anual i via modificació de
crèdits, sovint provinents del RLT, qüestió molt generalitzada a tots els
ens locals i particularment aguda en les diputacions, que presenten un

**

A data present, l’únic ús que caldria incloure en el perímetre del Sector Públic de la
Diputació de Tarragona és el “Consorci del Camp de Tarragona”, al qual aquesta
Diputació fa una aportació de 17.000€ (?). Aquest import és irrellevant en els càlculs,
ja que significa només un 0,012% del pressupost consolidat previst per a 2013.

elevat volum de “romanents de crèdit incorporats”, d’acord amb l’art.
182 del RDLeg. 2/2001 que aprova la LHL.
Si s’aplica el límit únicament sobre el pressupost inicial, llavors serà
impossible d’incorporar els romanents deixant així compromisos ja
adoptats i correctament finançats sense aquest finançament en el
moment de la liquidació del pressupost i traspàs de saldos i romanents
a l’exercici posterior. Ja es veu que la conseqüència és tan greu, que no
pot ser aplicada perquè significaria deixar sense crèdit pressupostari
compromisos ja legalment adoptats i en vies d’execució, fent-los
esdevenir nuls de ple dret de forma sobrevinguda i per una praxi
administrativa d’incerta definició. És descartable aquesta hipòtesi donat
l’absurd de la seva conseqüència.
L’alternativa és la de calcular el límit de despesa sobre el pressupost
definitiu que ja té incloses les modificacions de romanents. Però això
presenta una nova dificultat ja que els càlculs i procediments de
formació del pressupost 2013 (en general per a l’exercici n+1) es porten
a terme mentre el pressupost 2012 ( en general, l’exercici n) està en
execució i per tant encara pot ser objecte de modificacions (s’incorpora
annex 3 on es poden veure els volums en el període 2001-2012).
Davant d’aquest dubte, aquesta intervenció opta, mentre no es disposi
de millor criteri o norma específica, d’aplicar el criteri següent, que
podrem anomenar criteri d’homogeneïtat:
•

Per al càlcul de la despesa màxima a incloure en el pressupost
inicial 2013 es prendrà com a referència el pressupost inicial de
l’exercici precedent.

•

Per als càlculs de la despesa màxima a incloure en les
modificacions de crèdit, es prendrà com a base de referència el
pressupost definitiu de l’exercici precedent. Aquest criteri, que no
es considera ni molt menys ideal, sobretot pel fet que obliga a
disposar de dos diferents “sostres”, segons parlem de pressupost
inicial o pressupost definitiu, és el que es considera que millor
vertebra el criteri d’homogeneïtat de càlculs, i que permetrà
encaixar-hi, si no tots, al menys el volum més significatiu dels
romanents de crèdit que calgui incorporar.

Superat aquest escull conceptual, podem precisar els càlculs.

c) Càlcul de la regla de la despesa
Per tal de valorar el compliment de la regla de la despesa del
pressupost de 2013, el primer pas es obtenir la despesa computable de
l’exercici anterior, i aplicar-li la taxa de referència d’increment del PIB a
mig termini.

Com s’ha dit, per acord del Consell de Ministres de 12 de juliol de 2012
, es va fixar la taxa de referència per aplicar la regla de la despesa en
l’1,7% pel pressupost de 2013.
Aplicant el percentatge de l’1,7 a la despesa computable el 2012 , un
cop fets els ajustos que preveu l’article 12 de la LOEPSF el resultat és
el següent:
Pressupost de l'exercici 2012

Press.Inicial

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns i serveis corrents
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
(A) Despesa no financera

50.607.498,07
17.900.485,52
2.563.000,00
20.257.524,71
4.414.959,00
13.216.677,70
108.960.145,00

8. Actius financers
9. Passius financers
(B) Despesa financera
(C) Total pressupost

0,00
9.429.010,00
9.429.010,00
118.389.155,00

Ajustaments i deduccions
(1) Interessos de l'exercici
(2) Despeses de l'exercici finançades amb fons
finalistes de la UE o d'altres administracions
(D) Despesa computable de l'exercici 2012
(A)-(1)-(2)

2.460.000,00
500.000,00
106.000.145,00

Pressupost any 2013
Taxa referència creixement PIB
(3) Variació de la despesa
Despesa computable per al 2013
(4) Variacions d'ingressos derivats de canvis normatius
(E) Despesa computable màxima per al 2013
(D)+(3)+(4)
(5) Fons de contingència
(6) Interessos previstos

(F)

•

(7) Despeses previstes finançades amb fons finalistes
de la UE o d'altres administracions
Límit de la despesa no financera
(E)+(5)+(6)+(7)
(8) Previsió 8. Actius financers

1,70%
1.802.002,47
107.802.147,47
20.123.125,08
127.925.272,55
0,00
2.264.018,34
1.000.000,00
131.189.290,89
0,00

(9) Previsió 9. Passius financers

10.090.273,09

Pressupost total 2013 (Màxim total)

141.279.563,98

La suma del capítol I a VII del pressupost inicial consolidat de la
Diputació del 2012 és de 108.960.145,00€. Si aquest import
l’ajustem deduint els interessos de l’exercici i les despeses

finançades amb fons finalistes s’obté una despesa computable
de l’exercici 2012 de 106.000.145,00€.
•

Aplicat l’1.7% d’increment la despesa màxima computable és de
107.802.147,47 euros.

•

D’acord amb l’apartat 4 del mateix l’artt.12, la despesa
computable que resulta de l’aplicació de la regla, s’ha augmentat
amb l’import de la major recaptació prevista en la participació de
tributs de l’Estat ja que respon a un canvi normatiu inclòs en el
projecte de llei de pressupostos de l’estat pel 2013 i suposa
augments permanents de la recaptació. Aquesta diferència
quantificada en 20.123.125,00 euros augmenta el límit de la
despesa màxima computable que resulta finalment pel 2013
de 127.925.272,55 euros.

•

Pel que fa al sostre de despesa no financera, d’acord amb
l’article 30, aquest ha de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i amb la regla de la despesa. Per calcular-lo es
pot partir dels ingressos no financers previstos i validar
posteriorment el compliment de la regla de la despesa o bé, es
pot fer a la inversa, partint del límit màxim de la despesa
computable i posteriorment validar la coherència amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària fixat.

•

Partint del límit màxim de la despesa computable el límit de
despesa no financera pel pressupost inicial de l’exercici
2013 és de 131.189.290,89 euros. Aquesta xifra s’obté sumant a
la despesa màxima, els interessos i les despeses finalistes
previstes pel 2013 i en el seu cas, el fons de contingència que
preveu l’article 31 de la LOEPSF, en els càlculs, en no haver-se
dotat cap import, es presenta la hipòtesi d’incloure el FC dins la
despesa computable.

•

Afegint a la despesa no financera, la despesa dels cap.VIII i IX
prevista pel 2013 (10.090.273,09€ d’amortitzacions), s’obté el
total pressupost consolidat pel 2013 amb un import màxim de
141.279.563.98 euros.

Conclusió
En definitiva, doncs, la quantificació del sostre de despesa màxima en
aplicació de l’art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera ascendeix per a l’exercici 2013
de la Diputació de Tarragona a un import màxim de 141.271.563,98€.

Posteriorment en l’expedient d’aprovació del pressupost 2013 s’haurà
de validar el compliment del sostre de la despesa, així com la seva
coherència amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària

Per tot l’anterior, el PLE per unanimitat ACORDA:
Aprovar un sostre màxim de despesa per al pressupost inicial de 2013
de 141.279.563,98 €, en aplicació de l’art. 12 de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

PUNT 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE
LA CORPORACIÓ I ELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI
2013.
El President passa la paraula al Sr. Benet Jané President de la
Comissió d’Hisenda i Economia:
“Sres. i Srs. Diputats,
Presentem per la seva aprovació, i d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012,
de 2 d’abril de 2012, d’Establiment Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, incorporant el “sostre de despesa”, que determina la propia
Llei.
Es un pressupost consolidat i equilibrat en INGRESSOS I DESPESES
de 141.110.000’00 que es desglosa de la següent manera:
Corporació................................121.350.000,00
OA BASE................................. 15.000.000,00
OA Patronat de Turisme........... 4.760.000,00
TOTAL..................................... 141.110.000,00
La dada més rellevant del pressupost per al 2013 és la previsió
d’increment de la participació en tributs de l’Estat. Segons les dades
oficialment trameses a la Diputació, des del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, la previsió dels lliuraments a compte és de
108,9 milions d’euros, un 22,65% superior respecte a l’exercici 2012.
Aquest increment és sorprenent, ja que donada la conjuntura
econòmica recessiva i les dificultats en el finançament del sector públic,
la previsió era de reducció important de les aportacions, i en canvi, ens
trobem davant d’un augment significatiu respecte a l’exercici anterior.
La causa d’aquest increment es pot trobar en l’augment rellevant de les
previsions d’ingressos en què es basa el projecte de pressupostos
generals de l’Estat per al 2013, i concretament, en l’augment notable de

la recaptació prevista per l’increment del tipus d’IVA i d’augment de
l’activitat econòmica.
Hem de tenir també en consideració la liquidació negativa que es va
produir en els exercicis 2008 i 2009, i que una vegada periodificada,
representen una disminució en la previsió de liquidació de 3,5 milions
d’euros.
En concret, l’increment de recursos previstos en el pressupost és de
24,8 milions d’euros.
En qualsevol cas, davant d’aquesta previsió d’ingressos que es pot
qualificar d’enlluernadora, creiem oportú aplicar criteris de prudència, no
fos cas que apliquéssim la totalitat dels recursos a projectes d’execució
anual, i ens trobéssim que en la liquidació de l’exercici, s’hagués de
retornar una quantitat considerable de diners, com ja va succeir els
anys 2008 i 2009.
Aquest criteri ve avalat per la previsió que fan els organismes
internacionals i la Unió Europea respecte a l’evolució de l’economia
espanyola, que no es gaire esperançadora, i que discrepa totalment
amb els paràmetres proposats pel Govern de l’Estat. Per tot això, i tal
com es detalla en l’informe d’intervenció, el criteri d’assignació dels
recursos serà:
1- No destinar l’increment estimat en el pressupost 2013 a
generar nova despesa addicional, ja que això significaria una
“fuga” de recursos que pot ser que hagin de ser retornats,
totalment o en part. Per tant, evitar una possible duplicitat en
l’aplicació d’aquests recursos (primer per la despesa
efectuada i després per la devolució ulterior).
2- La seva destinació serà, en la mesura del possible, per
finançar anticipadament despesa que ja avui estigui
compromesa, prevista o planificada per ser executada en el
període 2012-2016. Fent-ho així, ajudarem a finançar,
consolidar i anticipar les actuacions de la institució a la que es
destinin aquests recursos; i, a més, s’alliberarà càrrega i
esforç pressupostari en aquests exercicis futurs.
A banda d’aquestes consideracions, situades en l’àmbit de l’estratègia
en l’aplicació dels recursos, la seva distribució per a l’any 2013 serà:
Ingressos corrents i de capital
Ingressos corrents
Ingressos de capital

140.110.000,00 €
1.000.000,00 €

Ingressos financers i no financers
La totalitat dels ingressos, 141.110.000,00 €, són ingressos no
financers.

PRESSUPOST DE DESPESES.
PROJECTES I OBJECTIUS PRESSUPOSTARIS DE LES DIFERENTS
ÀREES DE LA CORPORACIÓ
Sense ànim de ser exhaustius, volem destacar els principals projectes
que les diferents àrees de la Corporació tenen previst dur a terme dins
l’exercici 2013. Alguns d’ells estan fermament consolidats, i es vol
ressaltar la dotació econòmica que se’ls aplica. D’altres es manifesten
com a novetats per afrontar la difícil conjuntura econòmica a què estan
sotmesos els municipis i els ciutadans en general.

SAM (Servei d’Assistència Municipal)
L’aportació econòmica al SAM és de 38,75 milions d’euros.
Com a projectes més rellevants hem de destacar el Pla d’Acció
Municipal que, com l’any anterior, es desplegarà en dues vessants.
Per un costat, 8 milions d’euros per atendre les necessitats de
funcionament dels municipis, especialment els més petits.
Per un altre, 13,47 milions d’euros destinats a diferents programes
d’inversió, d’acord amb les propostes presentades pels ajuntaments.
S’incrementen també les aportacions per ajudes excepcionals als
municipis de 360 mil euros a 700 mil euros, donat que s’incrementa
també el nombre dels que hi poden accedir. Amb aquesta modificació
donem compliment a nombroses peticions que S’han realitzat des del
territori.
Mantenim les aportacions als consells comarcals, amb un import de
5,41 milions d’euros.
Es revisaran les bases d’execució dels diferents programes, per tal de
donar la màxima flexibilitat a l’aplicació dels recursos.
Mantindrem la dotació de 450 mil euros en el programa clàssic de
subvenció d’interessos, destinats a subvencionar els interessos de
crèdits per inversions als municipis.
Es destinaran 697 mil euros a millorar la cartografia municipal, en un
conveni que ja es desenvolupa, amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Es despleguen tot un seguit de programes de salut pública i promoció
d’hàbits de vida saludables, en col·laboració amb el Departament de
Salut de la Generalitat.
Podem destacar els programes d’equipament dels consultoris mèdics
municipals (600 mil euros), programes de protecció sanitària i qualitat
de l’aigua (500 mil euros), protecció i control d’animals peridomèstics
(500 mil euros) i lluita contra la plaga de la mosca negra (100 mil
euros).

SAT (Servei d’Assistència al Territori)
El pressupost total de l’àrea és de 12,28 milions d’euros, que té com a
objectius bàsics el manteniment i millora de la xarxa viària a càrrec de
la Diputació.
S’incrementa considerablement l’aportació per inversions en noves
carreteres, passant d’ 1 a 3 milions d’euros.
S’incrementen també les dotacions a les partides de senyalització i
reforç de ferms.
SAC (Servei d’Assistència al Ciutadà), CENTRES D’EDUCACIÓ,
ESCOLES I CONSERVATORIS DE MÚSICA
El Servei d’Assistència la Ciutadà i els seus centres d’educació especial
i d’activitats artístiques, disposaran d’un pressupost agregat de 21,40
milions d’euros.
Tot i els criteris aplicats de restricció i racionalització econòmiques amb
què s’ha dissenyat aquest pressupost, s’intenten mantenir els
programes orientats a fomentar la cultura als municipis, amb suport
directe o mitjançant les diferents associacions culturals ciutadanes.
Volem destacar, entre d’altres:
. Programes d’inversió en equipaments culturals
. Programes d’ajuts per a actuacions incloses en el catàleg de serveis
. Ajuts per a activitats culturals als municipis
. Conveni amb els consells esportius per a activitats

700.000€
900.000€
200.000€
344.300€

I els nous programes de:
. Programa de gestió i manteniment d’equipaments municipals
. Programa d’ajut a les escoles de música municipals

300.000€
150.000€

Es manté especial cura amb els tres centres d’educació especial, fent
que les restriccions pressupostàries no afectin els recursos que la
Diputació posa a la seva disposició i que són de 5,8 milions d’euros.

Tampoc es redueixen els recursos assignats a les diferents escoles
d’activitats artístiques i al Museu d’Art Modern. Aquests centres
continuen sent ens de referència i prioritat pel paper que tenen al servei
de l’àrea estratègic coneguda com “persones, formació i cultura”.
Com a compromís amb les persones que hores d’ara pateixen més en
la nostra societat, la Diputació subscriurà un conveni amb Cáritas
Diocesana per un import de 100 mil euros, destinats als menjadors
socials que gestiona aquesta entitat al Camp de Tarragona i a les
Terres de l’Ebre.

Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
Amb un pressupost de 6,02 milions d’euros, aquesta àrea te com a
missió la gestió de la totalitat de la plantilla de la Corporació, tenint
especial cura, a més de la retribució econòmica, del disseny i
planificació d’una superestructura suficient i sostenible, capaç de portar
a terme tots els programes previstos dins el Pla Anual.
També és responsable de la formació i dels plans de carrera dels
membres de l’organització, a més de la previsió dels relleus que, per
raons naturals, s’han de produir necessàriament al llarg del temps.
Analitzarà amb tot rigor les necessitats d’efectius de les diferents àrees,
aplicant criteris d’austeritat i eficiència, i gestionant amb objectivitat la
distribució de les compensacions econòmiques que s’escaiguin per
millorar la productivitat.
A més, tindrà cura de les polítiques actives d’ocupació mitjançant el
desplegament de diferents programes d’ocupació.
Com a element rellevant de les aportacions que la Diputació fa als
ciutadans amb dificultats, es destinarà 1 milió d’euros a la creació i
gestió de plans d’ocupació destinats a aturats de llarga durada, amb un
màxim desplegament a tota la demarcació.
És evident que la Diputació no pot resoldre sola el problema de l’atur,
però hi ha la ferma voluntat de col·laborar decididament en la seva
reducció, amb una aportació econòmica significativa que, dins les seves
possibilitats, ajudi al manteniment i protecció d’algunes famílies que
actualment no poden assolir uns mínims de benestar.

Àrea de Coneixement i Qualitat
Aquesta àrea gestionarà un pressupost de 5,46 milions d’euros.

Engloba totes les àrees d’informàtica corporativa, sent d’especial
rellevància la implantació de processos de l’administració electrònica.
També te cura del seguiment, revisió i millora de l’excel·lència
corporativa, així com de la gestió de les webs corporatives, amb
especial atenció al Portal Tinet.
Es fa càrrec també de la comissió mixta URV/Diputació, amb una
dotació de 750.000 euros que gestiona projectes d’I+D+I, donant també
continuïtat al desplegament en el territori de la Regió del Coneixement,
així com de la col·laboració en el manteniment dels centres de
transferència tecnològica de la nostra Universitat amb les indústries
vinculades.

Patronat de Turisme
Per dur a terme la seva missió disposarà d’un pressupost de 4,76
milions d’euros. Es mantindran com a marques diferenciades Costa
Daurada i Terres de l’Ebre, amb projectes específics per a cada territori.
S’impulsarà el turisme d’interior, mitjançant diferents convenis amb els
agents territorials. També continuarà donant suport al Ral·li RACC
Costa Daurada i participarà a la Mesa per a la promoció de l’Aeroport
de Reus.
Complementàriament
continuarà
gestionant
projectes
de
desenvolupament local i foment dels productes locals de qualitat.
Cooperarà amb les diferents fires sectorials que es desenvolupin als
municipis de la demarcació.

BASE
El seu pressupost és de 15 milions d’euros.
Continua incrementant la seva implantació territorial, en l’àmbit de la
prestació de serveis de gestió d’ingressos de dret públic dels municipis,
sent aquest creixement la prova més evident de la confiança que
genera la seva gestió per la seva qualitat i alt valor tecnològic.

CONCLUSIONS
Es presenta a aprovació del Plenari, un pressupost agregat de
141.110.000 € per a l’exercici 2013.
Com en els anys anteriors, i seguint les directrius marcades en el nostre
Pla Estratègic, s’orienta en diferents vectors:

1.- Aportar el màxim de recursos possible als municipis,
especialment als petits, com a ens més propers a la ciutadania,
que ha de rebre el màxim possible de serveis i amb la qualitat
adequada.
2.- Mantenir la qualitat i l’eficiència en la gestió dels diferents
centres de la Diputació tant en l’àmbit cultural com en el suport
als més desfavorits.
3.- Col·laborar amb els centres generadors de coneixement a la
nostra demarcació, així com amb els sectors econòmics més
dinàmics i que aportin més valor a la societat.
4.- Millorar l’eficiència interna, amb un model de gestió propi que
ens orienti com a col·lectiu a prestar els millors serveis possibles
a la societat, a la que ens devem.
No voldria acabar aquesta intervenció sense posar de manifest
l’agraïment a tots els grups d’aquesta Corporació, per l’esperit positiu i
de col.laboració mostrat en tot moment pels seus components i les
seves aportacions per tirar endavant aquest Pressupost.
Moltes gràcies”

El President agraeix les paraules del Sr. Benet Jané i passa la paraula
al Portaveu del grup polític PP Sr. Domènech:
“Senyor President, Diputats, Diputades,
En primer lloc voldria agrair la bona disponibilitat en donar-nos la
informació i la col·laboració que hem rebut en el procés d’elaboració
d’aquest pressupost. A l’interventor i al seu equip i a tota l’Àrea de
Serveis econòmics felicitar-los per la feina feta en la tramitació d’aquest
expedient.
Tot i els temps que corren podem parlar que avui aprovarem un
pressupost a l’alça, si el comparem amb el de l’any anterior.
Fonamentalment aquest increment ve motivat per l’increment de la
participació en les aportacions dels tributs de l’Estat. Tot i la prudència
per possibles retorns l’increment és substancial, de la qual cosa ens
hem de felicitar.
Pel que fa referència a l’apartat de despeses es continuarà donant
suport des de la Diputació als municipis. Destacar aquí els prop de 40
milions d’euros del SAM, crec que encertadament es reforça el Pla
d’Acció Municipal destinant recursos per sufragar despesa corrent i
manteniments d’infraestructures i d’instal·lacions, així com per a
programes d’inversió, aquí pensem que potser les quantitats tindrien
que ser a l‘inrevés de les que aprovem avui, és a dir 13 milions per

despesa corrent i 8 milions per a inversió donades les necessitats
actuals de liquiditat dels nostres ajuntaments.
Es continua en la millora de la nostra xarxa viària i s’amplia en noves
carreteres, així com destacar l’ajut als menjadors socials que gestiona
Càritas amb 100.000 euros, tot i que es tindria que ampliar tant la
quantitat com el nombre d’entitats que desinteressadament donen
suport als més desfavorits de la nostra societat, el mateix podem dir del
que destinem a plans d’ocupació: pensem que podríem fer un esforç
més important tenint en compte que tot el que hi destinem de més serà
en benefici de les famílies que tant ho necessiten.
En conclusió, és un pressupost a l’alça com ja he comentat per la
major arribada d’ingressos de l’estat, i es reforça l’ajut a les persones,
als ajuntaments i a les empreses, tot i algunes millores o petits canvis
que nosaltres faríem, li anuncio el vot favorable del grup del Partit
Popular.
Moltes gràcies”.
El President agraeix al Sr. Domènech les seves paraules i el seu suport
i passa la paraula al Portaveu del grup polític d’ERC Sr. Bigorra:
“Sr. President, Sres i srs Diputats,
Fa un any en aquest mateix saló de plens expressava les dificultats de
l’any 2011, però aquest 2012 no ha estat pas millor, econòmicament
parlant i políticament. Però el poble de Catalunya en les eleccions al
Parlament de Catalunya del passat 25 de novembre ha dipositat tota la
confiança i aspiracions en la nova configuració del Parlament i Govern
per afrontar les reformes necessàries per assolir l’Estat propi i poder
sortir de la crisi.
Però mentrestant, hem de gestionar el present i debatre les previsions
pressupostàries i d’actuació per l’any vinent. Aquest context dur i real
que vivim es percep en els pressupostos que l’equip de govern posa
avui a aprovació.
L’equip de govern ens planteja per a donar el vist-i-plau un pressupost
consolidat de la Corporació de 137.090.454 euros. L’any 2012 era de
122.738.000, i la primera reflexió que apuntem és la nostra estranyesa
de l’increment del 12% respecte del 2012, quan les previsions
macroeconòmiques diuen que el 2013 serà encara més dur.
La primera qüestió que planteja el context en què vivim és la necessitat
de rendibilitzar convenientment fins a l’últim cèntim. Atès que la previsió
econòmica pel 2013 serà tan o més complicada que l’actual, cal assolir
amb el compromís, la complicitat i l’esforç de tots, la màxima eficiència i
eficàcia en l’ús dels recursos humans i materials de què disposa
aquesta institució.

Les fonts de finançament de la Diputació, la participació en els impostos
i tributs de l’Estat, són més segures i directes que les de la resta d’ens
locals, fet que comporta que ho suporti molt millor en una època de
crisi tan continuada i sense precedents. Ara bé, ens aturem un moment
aquí. És, si més no, difícil d’entendre que en tributs de l’Estat, l’any
2012 la Diputació va pressupostar 67,5 milions d’euros i que per al
2013, amb indicadors econòmics pitjors, se’ns pressuposten 83,9
milions.

Entrant en el detall dels comptes que planteja l’equip de govern, el
Servei d’Assistència Municipal, SAM, que és l’instrument principal de
suport als ens locals, puja a 38,75 milions d’euros i experimenta un
notable increment del 47 %.
En aquest àmbit, volem ressaltar la voluntat d’assistència als municipis
del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre amb l’extraordinària dotació
de 21 milions d’euros al Pla d’Acció Municipal per ajudar a satisfer les
necessitats dels nostres ajuntaments. Dels 21, 8 milions es destinen a
les despeses i el manteniment dels serveis que presten, i 13 milions a la
realització d’inversions de millora de les xarxes de serveis (aigua,
clavegueram, gas,..), pavimentació de carrers i equipaments
municipals.
També en aquesta línia argumental, cal destacar els 3,38 milions
d’euros, amb un increment del 239 %, del conveni pel funcionament
dels Consells Comarcals pels serveis que aquests presten als
municipis.
En el Servei d’Assistència al Ciutadà, amb 21,4 milions d’euros, gairebé
una xifra calcada al 2012, es mantenen els programes de subvenció (ecataleg, activitats culturals, inversions en equipaments) tan apreciats
pels ajuntaments, però, a més, s’han creat dos nous programes, el de
gestió i manteniment d’equipaments municipals amb 300.000 euros i el
d’ajut a les escoles de música municipals per la bona funció que fan al
territori en aquest àmbit, amb 150.000 euros.
El Servei d’Assistència al Territori, amb 12,28 milions d’euros,
experimenta un increment important, un 22%, respecte del 2012, que
ha de contribuir en la millora i la seguretat de les nostres carreteres.
Destaquen amb 1,8 milions d’euros el Pla de conservació de la Xarxa
de carreteres, el milió pel reforç del ferm i els tres milions per invertir en
l’acondicionament i construcció de carreteres.
Pel que fa a Serveis Interns amb 5,28 milions d’euros, experimenta un
increment del 11,70%, degut a la previsió en inversions per
l’expropiació de carreteres, en edificis corporatius i reposició de
mobiliari.

Dins de Presidència i planificació amb una dotació de 3,11 milions
d’euros, es redueix per segon any consecutiu, lleugerament, un 8%,
l’assignació de subvencions extraordinàries de presidència i les
d’inversions.
Intervenció, amb una dotació de 23,48 milions d’euros, experimenta un
augment del 19,8%. Destacarem els més de 10 milions en l’amortització
d’operacions de crèdit, l’aportació de més 4 milions al Patronat de
Turisme, l’aportació de 3,75 milions d’euros al PUOSC de l’any 2013 i
els 3 milions per fons de contingència per atendre possibles situacions
no previstes i urgents.
L’Organisme autònom del Patronat de Turisme, després de la retallada
de l’any passat, augmenta lleugerament el pressupost un 6,6%, el que
suposa 1,74 milions d’euros destinats a la promoció y patrocini de les
comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Pel que fa a BASE mantindrà el seu pressupost, amb 15 milions
d’euros, continuant amb la valuosa tasca de gestió i recaptació de
tributs de pràcticament tots els ajuntaments de la Demarcació, en el
major grau d’eficiència i eficàcia.
Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació amb 6,02 milions
d’euros experimenta un augment del 3,86%, amb més d’1 milió d’euros
destinats en polítiques actives per potenciar l’ocupació i disminuir l’atur
tan elevat de les nostres comarques.
Coneixement i qualitat, amb una dotació de 5,46 milions d’euros, amb
un creixement del 26,7%, dels quals més d’1 milió són per la millora de
les comunicacions i més de 800 mil euros per a convenis per la
transferència de coneixement amb la URV.
Una visió global i de conjunt posa sobre la taula aspectes d’aquests
pressupostos amb els quals hi estem més d’acord i altres amb els que
menys, segur! Insistim en la nostra estranyesa en l’increment de la
previsió de participació en tributs de l’estat, una dada que ens facilita el
govern espanyol i amb la qual s’elaboren aquests pressupostos. Però
sense cap mena de dubte, els comptes que presenta l’equip de govern
desprenen una voluntat ferma d’assistència als ens locals, i per
responsabilitat política entenem que situacions com l’actual aconsellen
votar-hi afirmativament.
En darrer terme, volem agrair el treball de tots aquells que han
col·laborat en la redacció d’aquest pressupost i de tots els empleats
públics que contribueixen, dia rera dia i durant tot l’any, a convertir-lo en
realitat per a millorar el nivell i la qualitat de vida de les persones que
viuen als nostres pobles i comarques.
Moltes gràcies”.

El President agraeix les paraules del Sr. Bigorra i passa la paraula al
Portaveu del grup polític PSC, Sr. Masdeu
Il.lm. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats
“El pressupost d’aquest any 2013 suposa un gran repte, respecte als
anteriors per diverses raons:
-Primer, perquè tot i la situació d’incertesa econòmica, que envolta al
nostre país i tot el nostre entorn, el pressupost de la Diputació, per
l’any 2013 augmenta i canvia la tendència de disminució dels tres
últims exercicis pressupostaris.
- Segon, perquè esperem que aquest augment no sigui conjuntural,
sinó què formi part d’un procés estructural de consolidació d’ingressos,
possibilitat difícil si no ve acompanyada de creixement de l’activitat
econòmica, doncs els ingressos de la Diputació venen en la seva major
part, condicionats per transferències d’altres administracions i de la
situació econòmica general.
- Tercer, perquè el suport a les famílies i al món local continua essent
més necessari que mai.
Som plenament conscients de totes aquestes realitats i moltes altres
que podríem afegir, però és en aquestes situacions on les diferents
forces polítiques hem d’elaborar una nova paradoxa, canviant el sentit
d’austeritat entès com a retallades, per l’eficiència i reformes que
suposen una correcta assignació dels recursos econòmics, per generar
certeses i il·lusió en el futur. Els ciutadans i la situació de crisi ens ho
demana i el sentit comú ens ho exigeix .
Així és com el Grup Socialista hem enfrontat la confecció dels
pressupostos de la corporació, per aquest proper any 2013, amb idees,
amb rigor, i amb responsabilitat.
Les condicions del Grup Socialista, per donar confiança al pressupost
que avui es presenta per a la seva aprovació és continuar agrupant
tres grans eixos:
1. Mantenir les condicions de treball i la capacitat econòmica dels
treballadors de la corporació i dels seus organismes autònoms, doncs
entenem que l’esforç demanat aquests darrers anys ha donat els seus
resultats, amb la racionalització de la despesa i més eficiència en la
gestió.
2. Mantenir els serveis als ciutadans, és del tot evident la preocupació
del nostre grup davant les retallades en les aportacions a la Diputació
de la Generalitat, sobretot pel que fa referència als convenis pel

sosteniment i activitat de les diferents escoles d’educació especial,
escoles d’art i conservatoris.
Activitats especialment sensibles pel que afecta directament a les
persones i a les famílies, i pel que ens manifestem satisfets del
compromís que reflexa el pressupost en la seva continuïtat.
3. El suport i ajuda a tots els municipis i consells comarcals de la
demarcació, eines de caire tan important com les que s’organitzen a
través del SAM i del SAT o el Servei d’Assistència al Municipi i el
Servei d’Assistència al Territori .
És en aquest apartat on voldria fer èmfasi en l’especial menció del PLA
D’ACCIÓ MUNICIPAL, doncs és on es concreta la disposició del Grup
Socialista a aportar idees, responsabilitat, col·laboració i confiança.
El PAM com tots el coneixem, és l’instrument més important del que
s’ha dotat la Diputació per atendre les necessitats inversores del
nostres pobles i ciutats, sobretot en els més petits.
També, com tots sabem és un pla que es desenvoluparà més enllà del
mandat actual, pel que permet una actuació flexible i laxa a quatre anys
.
Aquestes dues consideracions el converteixen en l’eina ideal, per
enfrontar un dels problemes més importants dels nostres municipis, que
és la poca liquiditat per fer front a la despesa corrent i la nul·la capacitat
inversora.
Així entenem que la dotació del PAM en més de vint i un milions d’euros
per l’any 2013, ha de permetre en una part important atendre les
necessitats de funcionament de les administracions locals i diferents
programes d’inversió per donar certeses i estímul a l’ economia
productiva.
Volem manifestar la nostra aprovació en l’increment del suport a la
Universitat pel manteniment dels centres de transferència tecnològica a
les empreses .
També ens congratula l’augment de més d’un milió d’euros destinats a
polítiques actives d’ocupació, per a la contractació de persones
aturades de llarga durada, de ben segur que és una dotació insuficient
donada la gravetat i magnitud de la problemàtica de l’atur, però
manifesta sensibilitat cap a les persones que pateixen el pitjor problema
que enfronta la nostra societat.
Aquestes diverses actuacions demostren que les institucions públiques
més enllà de l’administració de recursos. Assumeixen el lideratge
territorial i són sensibles a les inquietuds dels ciutadans.

Per tot l’exposa’t anuncio el vot favorable del Grup Socialista, pel
Pressupost de 2013 .
Són moments molt difícils pel món local i per tota la societat en general,
la pèssima situació econòmica i l’atur, estan provocant greus
problemàtiques socials i personals. Ara més que mai la Diputació ha de
mostrar el seu lideratge, vigència i eficàcia, aportant els màxims
recursos possibles, humans i materials perquè la cohesió social es
mantingui als nostres pobles i ciutats.
Moltes gràcies”.

El President agraeix al Sr. Masdeu les seves paraules i passa la
paraula al Portaveu de CiU Molt Il.ltre. Sr. Josep M. Cruset
“Agrair primer que tot la detallada explicació que ha fet el President de
la Comissió d’Hisenda i Economia del pressupost que avui sotmetem a
l’aprovació. És l’instrument que permetrà seguir i fer realitat el pla
estratègic de la Diputació que el President es va comprometre en el
discurs d’investidura i els 4 grups polítics vam donar recolzament de
manera unànime. Representa la consolidació de l’encaix de la Diputació
a la nova realitat socioeconòmica del país i que es va iniciar al
començament d’aquest nou mandat, amb l’aprovació de la nova
estructura organitzativa de la Casa per adequar-la a les àrees
estratègiques que es recollia en aquest pla estratègic que el President
havia defensat en el seu discurs d’investidura.
Aquest és un pressupost que reflexa i recull la situació real, social i
socioeconòmica en uns moments en que les administracions locals i
els seus veïns estan passant veritables dificultats, és per això que la
proposta de pressupost que avui aprovem conté dos pilar, fonamentals:
per un costat, la voluntat ferma de treballar pels municipis,
principalment els més petits i intentar ajudar-los a alleugerir l’ofec
econòmic que estan patint des de fa uns anys i per altra banda la
voluntat ferma de mantenir l’esforç econòmic en aquelles àrees amb
una incidència més social, com les tres Escoles d’art i disseny, les tres
Escoles i Conservatoris de música i les tres Escoles d’educació
especial, o be la lluita contra l’atur i ajudes a les entitats que lluiten al
costat dels més necessitats.
Evidentment, el pressupost conté com s’ha explicat per part del
president de la Comissió les actuacions de totes les àrees de la
Corporació que han de permetre seguir prestant un servei de primera
qualitat a la nostra àrea geogràfica d’influència i responsabilitat.
Val la pena destacar l’adequació del pressupost a la creixent normativa
estatal en quan a control i planificació i gestió econòmica, normativa
que sigui dit, cada vegada estrangula més el principi d’autonomia local
alhora de prendre decisions i que té en el seu exponent més negatiu el
fet que dona el mateix tracte a aquelles administracions que han estat
econòmicament mal gestionades i les que han estat, com la Diputació

de Tarragona, exemplarment gestionades. Sense cap mena de dubte
no es just que els treballadors de la Diputació de Tarragona, així com
els nostres municipis i en conseqüència els ciutadans d’aquests hagin
de ser sotmesos a limitacions i ajustos pensats per a resoldre
problemes d’administracions en situació econòmica critica, sobretot
quan la Diputació de Tarragona es troba en una molt bona situació
econòmica i amb capacitat de recursos humans, materials i econòmics
per a poder seguir treballant en be dels ciutadans sense haver de patir
les ingerències i limitacions d’altres administracions superiors. Però tot
i això s’ha pogut fer un pressupost molt potent, no entraré a detallar
les actuacions perquè s’ha fet per part del President de la Comissió i
d’algun dels portaveus que m’han precedit en les intervencions. S’ha fet
un pressupost que dona resposta a les necessitats del nostre territori i
val la pena destacar una de les reflexions que feia el President de la
Comissió: aquest creixement en el pressupost d’ingressos és fruit de les
previsions que s’han fet arribar en aquest sentit, però de manera
prudent com és característica d’aquesta Corporació i d’aquest equip de
govern, aquesta major aportació de la
participació dels tributs de
l’Estat fet que compartim que és de difícil consolidació i que sigui
realitat, per prudència no es transforma en una major despesa que
desprès hagués d’obligar a retornar els diners a l’Estat i tenir una doble
despesa en aquest sentit, no pot haver-hi sorpresa en el creixement del
pressupost perquè és un creixement pràctic però en realitat no es
transforma en una major despesa.
Per acabar , un fort agraïment a tots els treballadors de la Diputació per
l’esforç que han fet per elaborar aquest pressupost i en especial a la
Secretaria general, a la Intervenció i al Gabinet de Presidència i també
felicitar a la totalitat dels diputats ara que han anunciat el sentit del vot,
perquè com deia l’any passat aquest no es un pressupost que
representa el govern de la Diputació, sinó que ho és de tot el Ple de la
Diputació, ja que els 4 grups polítics aquí representats han manifestat la
seva intenció de votar-hi a favor.
Felicitar a tots als tècnics de la Casa i als polítics per la feina ben feta,
pel be del territori de la nostra responsabilitat i en definitiva pel be de la
nostra societat.
Moltes gràcies”

Tot seguit el President dirigeix al Ple les següents paraules:
“Abans de sotmetre a votació l’expedient més important de final de l’any
pel decurs de l’any vinent, m’agradaria fer unes consideracions en clau
d’agraïment i felicitació no cal, perquè ja ho han fet abastament tots els
portaveus i el portaveu del grup de govern , però és de referència
obligatòria al president de la Comissió d’Hisenda i els seus integrants
així com l’equip econòmic de la Casa i a l’Interventor d’una manera molt
especial agrair la tramitació i no només la tramitació sinó la preparació i
l’execució d’aquest pressupost que és on està el repte.

El Pressupost el fem entre tots, tots els servidors públics i els que
estem a la Corporació, però té una especial rellevància en uns àmbits
de la Casa que tenen la responsabilitat directa i és de justícia
reconeixeu així i agrair-ho i felicitar-los per la bona feina que s’ha fet i
ha permès un bon pressupost .
Si l’hagués de definir amb dues paraules i quina és la visió, és un
pressupost que des del punt de vista dels ciutadans del territori i des del
nostre àmbit competencial és un pressupost que els protegeix i els
protegeix des del punt dels seus interessos de futur. En algunes de les
intervencions que s’han fet eludien a si poder-hi fer més cap aquí o més
cap una altra direcció, naturalment està en això la nostra expertesa i
coneixement del territori, en trobar aquest punt d’equilibri que hi és
perquè protegim per una banda però no podem desentendre el que és
el mig i el llarg recorregut del que han de ser, és l’element claus per la
nostra recuperació, aquí tampoc hi podem restar ni un sol efectiu, per
això des del punt de vista del ciutadà s’han de sentir protegits per un
pressupost públic que té un abast important de competències i alhora
també s’han de sentir impulsats i arropats en les seves iniciatives per
moure, les econòmiques i les laborals en el millor sentit.
Com tot pressupost té uns criteris, que s’han senyalat, però deixi’m
senyalar alguns en el sentit en que es referia el diputat Sr. Cruset al
discurs d’investidura en aquell sentit sobretot, no tant literalitat sinó en
el fons del discurs i en la coincidència dels grups polítics en aquells
objectius que desprès deriven en un pla estratègic de la Casa. Tot això
té uns continguts molt seriosos perquè vertebren la feina de 4 anys i del
dia a dia dels 4 anys. En aquest sentit la Presidència se sent obligada a
obrir un pressupost a la Corporació en un sentit mes ampli i per tant
aquest pressupost té aquesta característica de voluntat de coincidència
en aquell inici de mandat, en el seu recorregut a traves d’un pla
estratègic i en la seva execució en cada un dels plans anuals com és el
pressupost.
Un pressupost que el Sr. Cruset l’ha qualificat de potent , important.
Paraules que pel seu volum es justifiquen, però també per la seva
orientació que és una orientació gens improvisada, molt treballada i
molt pensada en totes les direcció i amb algunes altres que també
m’agradaria afegir i algunes consideracions més.
Que és prudent ja s’ha dit, aquesta ponderada aplicació dels ingressos i
no cal que m’hi torni a referir. Hem tingut la sorpresa d’aquest brindis
del govern central incrementant aquestes partides que ens fan témer
situacions de futur no precisament tranquil·litzadores, davant d’això
s’imposa la prudència, no generar nova despesa i assegurar aquelles
despeses que ja tenim previstes .
Té audàcia, perquè planteja uns programes d’ajuts i col·laboració al
municipalisme que és on tenim la raó de ser i on tenim la prioritat

màxima de més abast que mai i per tant sorprèn que en temps de
dificultat podem dedicar més recursos que mai a l’ajuda als
ajuntaments. Això és el resultat d’una feina dels anys precedents i en el
present també d’aturada d’algunes coses que no podem considerar
prioritaries i priorització d’ aquelles que són clarament la nostra prioritat
,en temps de dificultat, col·laboració amb els ajuntaments més gran que
mai sigui amb els ajuntaments més grans, mitjans o petits, tots.
Naturalment amb la normal incidència amb els petits que són els que
més hem de tutelar.
Es rigorós, perquè compleix estrictament els objectius del Pla
estratègic, ho he de remarcar una vegada més perquè crea cultura
política a la Casa regir-nos per un pla estratègic que l‘ hem volgut tots
de una determinada manera. Mira el llarg recorregut d’aquesta Institució
i no justificat per les perentorietats d’algunes polítiques la retirada de
recursos al que són les estratègies de futur. És molt important aquesta
seguretat que des de l’àmbit polític donem a aquesta direcció política,
és fonamental. Perquè imprimim el segell necessari en el dia a dia,
però no obviem allò que són les polítiques importants que han de
generar la recuperació de moltes coses i la reorientació d’aquesta
pròpia administració en el seu sentit més adequat en els temps que
vivim i viurem.
No defuig el seu compromís amb la realitat social amb dos vectors
principals: protecció de persones i famílies s’assenyalat, ho remarco,
és important no és un àmbit pròpiament competencial nostre, però ho
fem per compromís amb el territori i amb les persones que ho estan
passant malament i té una aportació potent en el foment de l’ocupació i
la salut pública amb programes que no es minven sinó que creixen en
aquest àmbit que interessa tant als ajuntaments i que molts cops no
poden fer front sols de cap manera.
Hem fet un notable impuls en un àmbit transcendent de futur, que és la
col·laboració amb aquell àmbit que en diem estratègia d’impuls al món
del coneixement o de transformació de model socio-economic basada
en el coneixement i que el fem amb estreta col·laboració amb la nostra
Universitat Rovira i Virgili. Aquest àmbit ha tingut un notabilisim
increment, d’altres també però aquest d’una manera molt important
perquè apuntalem el que és l’habitació de qualsevol retrocés en el
terreny de la recerca en els camps en els que ha declarat aquest
territori tenir prioritats, en els àmbits tecnològics i en aquest sentit
aquest increment va directament orientat en aquesta determinació, això
són polítiques de futur i les posem en mans del primer instrument que
tenim, del més important en formació superior i recerca que és la nostra
Universitat per tant aquest és un conveni que lluny a decréixer per la
perentorietat d’algunes coses, creix i creix molt.
És lleial amb les dues Institucions , amb els dos àmbits institucionals
que cooperem amb el Govern de Catalunya i Consells Comarcals. Amb
els Consells Comarcals, és important remarcar que hem fet una cosa

ben singular que ha sigut obrir un procés de renovació del conveni únic
amb els consells comarcals per revisar l’orientació dels recursos sense
cap reducció però buscant que els recursos s’apliquin a criteri de cada
comarca en la
millor de les direccions dintre de l’àmbit dels
compromisos que ells tenen contrets amb els seus municipis . Per tant,
aquesta innovació en aquest terreny té el mateix sentit del que fem a la
pròpia institució, revisar les nostres pròpies polítiques per donar-los la
màxima vigència i la màxima utilitat als recursos que administren
S’ha dit i m’hi vull referir perquè aquesta és una acció que la vam
comprometre tots els grups i que la vaig proposar amb un compromís
perquè vinguessin com vinguessin els temps futurs no faríem patir els
nostres centres de formació, ni per la qualitat, ni per la seva capacitat
econòmica de poder tirar endavant les seves iniciatives, i això per
segon pressupost en aquest mandat ho tornem a fer possible i és molt
d’agrair que mantinguem vigent aquest compromís i alhora els nostres
Centres es sentin amb la seguretat i confort de que els nostres 9
centres
d’ensenyament
d’educació
especial,
de
musica,
d’ensenyaments artístics tinguin l’aval de la nostra confiança.
És un pressupost que està centrat en dues directrius, l’eficàcia i
eficiència, sinó no tindria sentit que ara fa poques setmanes haguem
renovat l’obtenció del certificat d’excel·lència EFQM que ja hem
renovat desprès de la seva obtenció. Quan s’apunten en aquestes
direccions les coses naturalment no són per un dia sinó que són per
sempre i han de ser un estímul constant a la forma de treball de la Casa
i amb la seva màxima validació que és l’àmbit polític de la Corporació i
en aquest sentit també darrera d’aquest números d’aquest pressupost
hi ha aquestes dues característiques
Per últim és un pressupost que l’han fet bo tots vostès, més enllà de
totes les característiques que pugui tenir i que s’han senyalat al propi
debat, el propi consentiment la pròpia pluralitat que li dona i la
unanimitat que obté el fan més bo que cap altre pressupost, per tant en
aquest sentit he d’agrair en última i principalissima instància a tots els
diputats i diputades el treball l’aprenentatge de funcionament d’aquesta
Casa per aquells que són més nous en l’exercici de les responsabilitat
per interioritzar quines són les determinacions que fan de veritat ajudar
als interessos dels ciutadans del Camp de Tarragona i de les Terres de
l’Ebre vistos des de la perspectiva de com atribuïm els interessos
públics que administrem, per tant el meu reconeixement a tota aquesta
feina i naturalment la confiança que rep aquest pressupost el sotmeto a
l’aprovació del plenari
Moltes gràcies”
Tot seguit se sotmet a votació la següent proposta dictaminada
per la Comissió informativa d’Hisenda i Economia que s’aprova
per unanimitat dels diputats presents:

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ I ELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’EXERCICI
2013.
El projecte de pressupost general per a l’exercici 2013 que es presenta
per a la seva aprovació, suma un total de 141.110.000,00 euros i està
integrat pel de la Corporació i els dels Organismes Autònoms. Figuren
tots anivellats en els Estats d’Ingressos i Despeses amb les següents
quantitats:
Pressupost

Import

Corporació

121.350.000,00

OA BASE

15.000.000,00

OA Patronat de turisme
Total agregat

4.760.000,00
141.110.000,00

Deduint les transferències internes de 4.019.546,00 euros, resulta una
xifra consolidada de 137.090.454,00.
Examinada la memòria de la presidència que és tal com segueix:

“Se sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació el projecte del
Pressupost (Pla Anual) per a l’any 2013.
Un any més, malauradament, hem de presentar un pressupost molt
orientat a afrontar la difícil conjuntura econòmica i social en la qual
estem immersos. Els indicadors macroeconòmics, no només no
indiquen que la crisi es pot anar alleugerint, ans al contrari, les
previsions per a l’any vinent, si és possible, encara són pitjors.
Pitjors en l’àmbit laboral. Amb creixements del PIB negatius, és del tot
impossible la creació d’ocupació. Si les empreses, que en definitiva són
les que generen llocs de treball, no milloren els seus comptes
d’explotació, no podran invertir en el desenvolupament de nous
productes, ni tampoc en la modernització dels seus centres de
producció.
Pitjors en el finançament de les empreses, que no poden disposar de
crèdit bancari en condicions competitives, i fins i tot algunes d’elles,
amb capacitat per expandir-se en mercats exteriors, es veuen
estrangulades per la impossibilitat de captar recursos econòmics que
permetin el finançament dels seus projectes.
I pitjors, finalment, per la precària situació econòmica dels nostres
ajuntaments, que han de continuar donant uns bons serveis als

ciutadans, sense que les administracions superiors els aportin els
recursos necessaris per complir els seus objectius.
Davant d’aquest entorn tan desfavorable, quins han de ser els eixos de
la nostra acció?
Senzillament, mantenir com a referent el Pla Estratègic amb el que ens
hem dotat i fer més èmfasi, si és possible, en les accions encaminades
a afrontar les dificultats que haurem de superar tots plegats, ciutadans i
institucions.
Així, impulsarem especialment els projectes destinats a ajudar els
ajuntaments a mantenir la qualitat i quantitat dels serveis que donen als
ciutadans i els dotarem de recursos econòmics per tal que puguin
mantenir el seu patrimoni i, al mateix temps, puguin també portar a
terme les inversions necessàries que permetin el bon funcionament
dels serveis públics i el progrés de les seves comunitats.
Com a segon vector clau, reforçarem econòmicament les línies
destinades a crear ocupació, mitjançant diferents plans i actuacions que
abastin, dins el possible, tot el territori, i que s’orientin fonamentalment
al manteniment de les infraestructures viàries i col·laboració en la gestió
de masses forestals.
Concretant les actuacions més rellevants contemplades dins aquest Pla
Anual, volem ressaltar-ne algunes que, per la seva importància o
singularitat, mereixen ser posades de manifest.
-

Es fa una aportació de 21,47 milions d’euros al PAM, el que
representa un 43% del total previst per al quadrienni 2013-2016.
Es desglossa en dues línies d’actuació, inversió ordinària i
recursos per cobrir la despesa corrent dels municipis.

-

Es consigna una partida de 3,75 milions d’euros, que s’inclou en
el Pla General del PUOSC, en conveni amb la Generalitat de
Catalunya, i que té com a objectiu la millora dels equipaments
municipals, amb un volum total per a quatre anys, de 15 milions
d’euros.

-

Es manté el suport als Consells Comarcals amb una aportació
global de 5,41 milions d’euros, per diferents projectes territorials.

-

Es despleguen un seguit de programes destinats a la millora de
la salut pública, amb un import global de 4,51 milions d’euros.

-

Es manté l’aportació als centres d’educació especial, artística i
de música, amb un import d’14,97 milions d’euros. La Diputació
manté el compromís de no reduir el pressupost d’aquests
centres, independentment dels recursos disponibles, donat que

el seu manteniment i qualitat forma part del nucli essencial de la
missió de la nostra Institució.
-

En l’àmbit de la cultura, a més de mantenir els programes
habituals, es creen noves línies de suport a les escoles de
música i al manteniment dels centres culturals municipals.

-

Com a col·laboració en la lluita contra l’atur, es consigna la
quantitat d’un milió d’euros destinada a dur a terme plans
d’ocupació per aturats de llarga durada.
També s’aportaran 100 mil euros a Càritas Diocesana com a ajut
al manteniment dels seus menjadors socials.

-

Singularment s’incrementa el suport a la nostra Universitat, en
diferents projectes i en col·laboració al manteniment dels centres
de transferència tecnològica a les empreses, amb un import
global de 785 mil euros. No cal dir que aquest creixent suport
forma part d’una de les primeres estratègies de la nostra
institució a favor del territori i de la millora constant del seu model
socioeconòmic, basat en el coneixement.

-

Es crea un fons de contingència que, amb 3 milions d’euros,
haurà de permetre afrontar les situacions sobrevingudes que es
puguin produir al llarg de l’exercici.

Tots aquests programes i d’altres, es desenvoluparan seguint les
directrius d’eficàcia i eficiència que caracteritzen la nostra Institució, i
que han estat reconegudes per organismes internacionals, d’acord amb
els criteris d’excel·lència del model EFQM.
PRESSUPOST D’INGRESSOS
El projecte de pressupost general per a l’exercici 2013 que es presenta
per a la seva aprovació, suma un total de 141.110.000,00 € i està
integrat pel de la Corporació i els dels Organismes Autònoms. Figuren
tots ells anivellats en els Estats d’Ingressos i Despeses amb les
següents quantitats:
Pressupost

Import – Euros

Corporació
BASE-Gestió d’Ingressos
Patronat de Turisme

121.350.000,00
15.000.000,00
4.760.000,00

TOTAL

141.110.000,00

La dada més rellevant del pressupost per al 2013 és la previsió
d’increment de la participació en tributs de l’Estat. Segons les dades

oficialment trameses a la Diputació, des del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, la previsió dels lliuraments a compte és de
108,9 milions d’euros, un 22,65% superior respecte a l’exercici 2012.
Aquest increment és sorprenent, ja que donada la conjuntura
econòmica recessiva i les dificultats en el finançament del sector públic,
la previsió era de reducció important de les aportacions, i en canvi, ens
trobem davant d’un augment significatiu respecte a l’exercici anterior.
La causa d’aquest increment es pot trobar en l’augment rellevant de les
previsions d’ingressos en què es basa el projecte de pressupostos
generals de l’Estat per al 2013, i concretament, en l’augment notable de
la recaptació prevista per l’increment del tipus d’IVA i d’augment de
l’activitat econòmica.
Hem de tenir també en consideració la liquidació negativa que es va
produir en els exercicis 2008 i 2009, i que una vegada periodificada,
representen una disminució en la previsió de liquidació de 3,5 milions
d’euros.
En concret, l’increment de recursos previstos en el pressupost és de
24,8 milions d’euros.
En qualsevol cas, davant d’aquesta previsió d’ingressos que es pot
qualificar d’enlluernadora, creiem oportú aplicar criteris de prudència, no
fos cas que apliquéssim la totalitat dels recursos a projectes d’execució
anual, i ens trobéssim que en la liquidació de l’exercici, s’hagués de
retornar una quantitat considerable de diners, com ja va succeir els
anys 2008 i 2009.
Aquest criteri ve avalat per la previsió que fan els organismes
internacionals i la Unió Europea respecte a l’evolució de l’economia
espanyola, que no es gaire esperançadora, i que discrepa totalment
amb els paràmetres proposats pel Govern de l’Estat. Per tot això, i tal
com es detalla en l’informe d’intervenció, el criteri d’assignació dels
recursos serà:
3- No destinar l’increment estimat en el pressupost 2013 a
generar nova despesa addicional, ja que això significaria una
“fuga” de recursos que pot ser que hagin de ser retornats,
totalment o en part. Per tant, evitar una possible duplicitat en
l’aplicació d’aquests recursos (primer per la despesa
efectuada i després per la devolució ulterior).
4- La seva destinació serà, en la mesura del possible, per
finançar anticipadament despesa que ja avui estigui
compromesa, prevista o planificada per ser executada en el
període 2012-2016. Fent-ho així, ajudarem a finançar,
consolidar i anticipar les actuacions de la institució a la que es

destinin aquests recursos; i, a més, s’alliberarà càrrega i
esforç pressupostari en aquests exercicis futurs.
A banda d’aquestes consideracions, situades en l’àmbit de l’estratègia
en l’aplicació dels recursos, la seva distribució per a l’any 2013 serà:
Ingressos corrents i de capital
Ingressos corrents
Ingressos de capital

140.110.000,00 €
1.000.000,00 €

Ingressos financers i no financers
La totalitat dels ingressos, 141.110.000,00 €, són ingressos no
financers.

El detall del pressupost d’ingressos per capítols és el següent:
CAPÍTOL I.- Ingressos de capítol I, només n’hi ha al pressupost de la
Corporació, amb una dotació inicial de 13.656.670,00 €. Aquest capítol
inclou:
-

7.156.670,00 € en concepte de cessió d’IRPF, d’acord
amb el sistema de finançament de les províncies.
6.500.000,00 € en concepte de recàrrec sobre l’Impost
d’Activitats Econòmiques, quantitat igual a l’any
anterior.

CAPÍTOL II.- Aquest capítol només figura en el pressupost de la
Corporació. S’ha pressupostat inicialment amb 10.066.815,00 €. Les
partides són les corresponents a la cessió dels percentatges d’IVA i
d’impostos especials, d’acord amb el nou sistema de finançament de
les Diputacions.
CAPÍTOL III.- En el total del capítol III, en concepte de taxes i altres
ingressos, es preveu una recaptació de 16.409.353,00 €, repartida de la
forma següent:
- De la Corporació
- De Turisme
- De BASE

3.164.098,00 €
26.755,00 €
13.218.500,00 €

Els ingressos en concepte de taxes i preus públics, s’han calculat en
funció de les tarifes aprovades inicialment per a l’exercici 2013, que en
general s’han mantingut igual, llevat de les taxes per serveis
d’ensenyament de música i art, que han patit un increment.

Com l’any anterior, en el capítol III hi consta el concepte “Reintegrament
aportació IRTA”, amb un import de 817.969,00 €, en compliment de
diverses sentències favorables a la Diputació, dels recursos interposats
per la Generalitat contra els pressupostos de la Diputació dels anys
2004, 2005, 2006 i 2007.
CAPÍTOL IV.- La previsió d’ingressos és de 97.094.664,00 €, dels quals
92.362.419,00 € són del pressupost de la Corporació.
La major part dels recursos d’aquest capítol vénen del fons
complementari de finançament de la participació en els tributs de l’Estat
que s’ha quantificat inicialment en 86.591.540,00 €. D’aquest import
s’han deduït les quantitats a reintegrar per part de la Diputació
corresponents a les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009,
resultant unes previsions inicials per al 2013, de 83.891.398,00 €.
S’inclou també l’aportació sanitària de la participació en tributs de
l’Estat, amb un import de 4.511.770,00 €. D’aquest import no s’han
deduït les quantitats a reintegrar corresponents als exercicis 2008 i
2009 (25.979,76 € i 114.081,08 €), ja que els reintegraments aniran a
càrrec del saldo dels comptes extrapressupostaris 41971 i 41972, on es
van ingressar les aportacions sanitàries d’aquests anys.
CAPÍTOL V.- La previsió d’ingressos patrimonials és de 2.882.500,00 €.
D’aquest total, 1.781.500,00 € són de BASE, 1.000,00 € són
d’interessos de turisme i els 1.100.000,00 € restants són del pressupost
de la Corporació.
CAPÍTOL VII.- Les transferències de capital, estan pressupostades en
la seva totalitat al pressupost de la Corporació. Es consignen
inicialment en 1.000.000,00 €, corresponents a l’aportació de la
Generalitat al pla de carreteres de la xarxa local, segons conveni de
col·laboració aprovat.
CAPÍTOL IX.- No es preveu inicialment la concertació de cap operació
de crèdit.

PRESSUPOST DE DESPESES.
PROJECTES
I OBJECTIUS PRESSUPOSTARIS
DIFERENTS ÀREES DE LA CORPORACIÓ

DE

LES

Sense ànim de ser exhaustius, volem destacar els principals projectes
que les diferents àrees de la Corporació tenen previst dur a terme dins
l’exercici 2013. Alguns d’ells estan fermament consolidats, i es vol
ressaltar la dotació econòmica que se’ls aplica. D’altres es manifesten
com a novetats per afrontar la difícil conjuntura econòmica a què estan
sotmesos els municipis i els ciutadans en general.

SAM (Servei d’Assistència Municipal)
L’aportació econòmica al SAM és de 38,75 milions d’euros.
Com a projectes més rellevants hem de destacar el Pla d’Acció
Municipal que, com l’any anterior, es desplegarà en dues vessants.
Per un costat, 8 milions d’euros per atendre les necessitats de
funcionament dels municipis, especialment els més petits. Les
quantitats assignades poden destinar-se a sufragar despeses corrents i
manteniment d’instal·lacions.
Per un altre, 13,47 milions d’euros destinats a diferents programes
d’inversió, d’acord amb les propostes presentades pels ajuntaments.
L’import total de 21,47 milions d’euros forma part del projecte global de
quatre anys (2013-2016), que està previst que es doti, en la seva
totalitat, en 50 milions d’euros. Les aportacions dels propers anys es
determinaran en funció dels ingressos de cada exercici, fins acumular la
quantitat total compromesa de 50 milions d’euros.
En l’informe d’intervenció, es justifica perfectament el motiu pel qual
l’aportació per a l’any 2013 és molt superior a la que en principi podria
ser necessària per satisfer
les necessitats plantejades pels
ajuntaments.
S’incrementen també les aportacions per ajudes excepcionals als
municipis de 360 mil euros a 700 mil euros, donat que s’incrementa
també el nombre dels que hi poden accedir. Amb aquesta modificació
donem compliment a nombroses peticions que S’han realitzat des del
territori.
Mantenim les aportacions als consells comarcals, amb un import de
5,41 milions d’euros.
Es revisaran les bases d’execució dels diferents programes, per tal de
donar la màxima flexibilitat a l’aplicació dels recursos. Cada consell
comarcal podrà proposar diferents programes orientats a resoldre les
necessitats específiques de cada territori. Amb aquesta mesura
millorarem, sens dubte, l’eficàcia del desplegament dels programes,
respectant les singularitats de cadascú.
Mantindrem la dotació de 450 mil euros en el programa clàssic de
subvenció d’interessos, destinats a subvencionar els interessos de
crèdits per inversions als municipis.
Les unitats de perfil més tècnic, es doten de les partides necessàries
per la redacció, amb recursos propis i externs, dels diferents projectes

d’obres que disposin de finançament i que es derivaran especialment
de l’execució del PAM i del PUOSC.
Es destinaran 697 mil euros a millorar la cartografia municipal, en un
conveni que ja es desenvolupa, amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
Es despleguen tot un seguit de programes de salut pública i promoció
d’hàbits de vida saludables, en col·laboració amb el Departament de
Salut de la Generalitat, com a element de suport als serveis municipals i
d’aportació a la societat.
Podem destacar els programes d’equipament dels consultoris mèdics
municipals (600 mil euros), programes de protecció sanitària i qualitat
de l’aigua (500 mil euros), protecció i control d’animals peridomèstics
(500 mil euros) i lluita contra la plaga de la mosca negra (100 mil
euros).

SAT (Servei d’Assistència al Territori)
El pressupost total de l’àrea és de 12,28 milions d’euros, que té com a
objectius bàsics el manteniment i millora de la xarxa viària a càrrec de
la Diputació.
S’incrementa considerablement l’aportació per inversions en noves
carreteres, passant d’ 1 a 3 milions d’euros. La prioritat en l’execució de
cadascuna de les noves vies, tindrà com a referència allò indicat en el
Pla Zonal de Carreteres, en aquest moment en estat de tramitació
administrativa.
S’incrementen també les dotacions a les partides de senyalització i
reforç de ferms. Es manté el criteri de manteniment de la xarxa
construïda en el millor estat possible, tal i com s’ha fet fins al moment.

SAC (Servei d’Assistència al Ciutadà), CENTRES D’EDUCACIÓ,
ESCOLES I CONSERVATORIS DE MÚSICA
El Servei d’Assistència la Ciutadà i els seus centres d’educació especial
i d’activitats artístiques, disposaran d’un pressupost agregat de 21,40
milions d’euros.
Tot i els criteris aplicats de restricció i racionalització econòmiques amb
què s’ha dissenyat aquest pressupost, s’intenten mantenir els
programes orientats a fomentar la cultura als municipis, amb suport
directe o mitjançant les diferents associacions culturals ciutadanes.
Volem destacar, entre d’altres:
. Programes d’inversió en equipaments culturals

700.000€

. Programes d’ajuts per a actuacions incloses en el catàleg de serveis 900.000€

. Ajuts per a activitats culturals als municipis
. Conveni amb els consells esportius per a activitats

200.000€
344.300€

I els nous programes de:
. Programa de gestió i manteniment d’equipaments municipals
. Programa d’ajut a les escoles de música municipals

300.000€
150.000€

També es prenen en consideració, mitjançant diferents convenis,
propostes presentades per diferents institucions o municipis que, per la
seva rellevància, mereixen un esment individualitzat.
Es manté especial cura amb els tres centres d’educació especial, fent
que les restriccions pressupostàries no afectin els recursos que la
Diputació posa a la seva disposició i que són de 5,8 milions d’euros.
Tampoc es redueixen els recursos assignats a les diferents escoles
d’activitats artístiques i al Museu d’Art Modern. Aquests centres
continuen sent ens de referència i prioritat pel paper que tenen al servei
de l’àrea estratègic coneguda com “persones, formació i cultura”.
Com a compromís amb les persones que hores d’ara pateixen més en
la nostra societat, la Diputació subscriurà un conveni amb Cáritas
Diocesana per un import de 100 mil euros, destinats als menjadors
socials que gestiona aquesta entitat al Camp de Tarragona i a les
Terres de l’Ebre.

Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
Amb un pressupost de 6,02 milions d’euros, aquesta àrea te com a
missió la gestió de la totalitat de la plantilla de la Corporació, tenint
especial cura, a més de la retribució econòmica, del disseny i
planificació d’una superestructura suficient i sostenible, capaç de portar
a terme tots els programes previstos dins el Pla Anual.
També és responsable de la formació i dels plans de carrera dels
membres de l’organització, a més de la previsió dels relleus que, per
raons naturals, s’han de produir necessàriament al llarg del temps.
Analitzarà amb tot rigor les necessitats d’efectius de les diferents àrees,
aplicant criteris d’austeritat i eficiència, i gestionant amb objectivitat la
distribució de les compensacions econòmiques que s’escaiguin per
millorar la productivitat.
A més, tindrà cura de les polítiques actives d’ocupació mitjançant el
desplegament de diferents programes d’ocupació.
Com a element rellevant de les aportacions que la Diputació fa als
ciutadans amb dificultats, es destinarà 1 milió d’euros a la creació i

gestió de plans d’ocupació destinats a aturats de llarga durada, amb un
màxim desplegament a tota la demarcació.
És evident que la Diputació no pot resoldre sola el problema de l’atur,
però hi ha la ferma voluntat de col·laborar decididament en la seva
reducció, amb una aportació econòmica significativa que, dins les seves
possibilitats, ajudi al manteniment i protecció d’algunes famílies que
actualment no poden assolir uns mínims de benestar.

Àrea de Coneixement i Qualitat
Aquesta àrea gestionarà un pressupost de 5,46 milions d’euros.
Engloba totes les àrees d’informàtica corporativa, sent d’especial
rellevància la implantació de processos de l’administració electrònica.
També te cura del seguiment, revisió i millora de l’excel·lència
corporativa, així com de la gestió de les webs corporatives, amb
especial atenció al Portal Tinet.
Es fa càrrec també de la comissió mixta URV/Diputació, que gestiona
projectes d’I+D+I, donant també continuïtat al desplegament en el
territori de la Regió del Coneixement, així com de la col·laboració en el
manteniment dels centres de transferència tecnològica de la nostra
Universitat amb les indústries vinculades.

Patronat de Turisme
Per dur a terme la seva missió disposarà d’un pressupost de 4,76
milions d’euros. Es mantindran com a marques diferenciades Costa
Daurada i Terres de l’Ebre, amb projectes específics per a cada territori.
S’impulsarà el turisme d’interior, mitjançant diferents convenis amb els
agents territorials. També continuarà donant suport al Ral·li RACC
Costa Daurada i participarà a la Mesa per a la promoció de l’Aeroport
de Reus.
Complementàriament
continuarà
gestionant
projectes
de
desenvolupament local i foment dels productes locals de qualitat.
Cooperarà amb les diferents fires sectorials que es desenvolupin als
municipis de la demarcació.

BASE
El seu pressupost és de 15 milions d’euros.
Continua incrementant la seva implantació territorial, en l’àmbit de la
prestació de serveis de gestió d’ingressos de dret públic dels municipis,

sent aquest creixement la prova més evident de la confiança que
genera la seva gestió per la seva qualitat i alt valor tecnològic.

CONCLUSIONS
Es presenta a aprovació del Plenari, un pressupost agregat de
141.110.000 € per a l’exercici 2013.
Com en els anys anteriors, i seguint les directrius marcades en el nostre
Pla Estratègic, s’orienta en diferents vectors.
1.- Aportar el màxim de recursos possible als municipis, especialment
als petits, com a ens més propers a la ciutadania, que ha de rebre el
màxim possible de serveis i amb la qualitat adequada.
2.- Mantenir la qualitat i l’eficiència en la gestió dels diferents centres de
la Diputació tant en l’àmbit cultural com en el suport als més desfavorits.
3.- Col·laborar amb els centres generadors de coneixement a la nostra
demarcació, així com amb els sectors econòmics més dinàmics i que
aportin més valor a la societat.
4.- Millorar l’eficiència interna, amb un model de gestió propi que ens
orienti com a col·lectiu a prestar els millors serveis possibles a la
societat, a la que ens devem.
Així sotmeto a la consideració del Ple de la Corporació per a la seva
aprovació, aquest expedient de Pressupost General per a l’any 2013.”

I atès l’informe d’Intervenció, segons el qual, en la tramitació d’aquest
Pressupost s’han pres en consideració tots els preceptes que per
aquest tipus d’expedient s’estableixen en els articles 162 a 193 del RDL
2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, i del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, la seva
estructura pressupostaria està d’acord amb l’O.M. de 20 de setembre
de 1989 i s’ajusta a les directrius de la Llei 18/2001 de 12 de
desembre, d’estabilitat pressupostària, i del reglament que la
desenvolupa aprovat per RD 1463/2007, de 2 de novembre, el PLE per
unanimitat ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte del Pressupost General de la
Diputació, integrat pel de la Corporació i dels Organismes Autònoms
que en depenen, per l’exercici de 2013, que suma un total de
141.110.000,00 euros i està integrat pel de la Corporació i els dels
Organismes Autònoms:

Pressupost

Import

Corporació

121.350.000,00

OA BASE

15.000.000,00

OA Patronat de turisme

4.760.000,00

Total agregat

141.110.000,00

Detall per capítols

PRESSUPOST CORPORACIÓ

Estat d'ingressos de la Corporació
#

Capítol

1

Impostos directes

13.656.670,00

2

Impostos indirectes

10.066.813,00

3

Taxes i altres ingressos

3.164.098,00

4

Transferències corrents

92.362.419,00

5

Ingressos patrimonials

1.100.000,00

Ingressos corrents

pressupost 2013

120.350.000,00

6

Alienació d'inversions reals

7

Transferències de capital

8

Variació d'actius financers

0,00

9

Variació de passius financers

0,00

Ingressos de capital
Total

0,00
1.000.000,00

1.000.000,00
121.350.000,00

Estat de despeses de la Corporació
#

Capítol

pressupost 2013

1

Despeses de personal

40.907.556,51

2

Despeses corrents

12.188.102,64

3

Despeses financeres

1.267.018,34

4

Transferències corrents

26.602.601,46

5

Fons de contingència

3.000.000,00

Despeses corrents

83.965.278,95

6

Inversions reals

6.402.459,70

7

Transferències de capital

8

Variació d'actius financers

9

Variació de passius financers

10.090.273,09

Despeses de capital

37.384.721,05

20.891.988,26
0,00

Total

121.350.000,00

PRESSUPOST BASE
Estat d'ingressos de BASE
#

Capítol

pressupost 2013

3

Taxes i altres ingressos

13.218.500,00

4

Transferències corrents

0,00

5

Ingressos patrimonials

1.781.500,00

Ingressos corrents
8

15.000.000,00

Variació d'actius financers

0,00

Ingressos de capital

0,00

Total

15.000.000,00

Estat de despeses de BASE
#

Capítol

1

Despeses de personal

7.895.325,52

2

Despeses corrents

4.903.674,48

3

Despeses financeres

1.650.000,00

4

Transferències corrents
Despeses corrents

6

pressupost 2013

3.500,00
14.452.500,00

Inversions reals

547.500,00

Despeses de capital

547.500,00

Total

15.000.000,00

PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME
Estat d’ingressos del Patronat de Turisme
#

Capítol

3

Taxes i altres ingressos

26.755,00

4

Transferències corrents

4.732.245,00

5

Ingressos patrimonials
Ingressos corrents

Total

pressupost 2013

1.000,00
4.760.000,00
4.760.000,00

Estat de despeses del Patronat de Turisme
#

Capítol

1

Despeses de personal

2

Despeses corrents

4

Transferències corrents
Despeses corrents

pressupost 2013
980.965,41
2.739.134,59
982.700,00
4.702.800,00

6

Inversions reals

7

Transferències de capital

48.000,00

Despeses de capital

57.200,00

Total

9.200,00

4.760.000,00

2.
Aprovar l’annex de personal, que incorpora tots els crèdits
pressupostaris corresponents a les retribucions derivades de la plantilla
i la relació de llocs de treball de tot el personal aprovada per a l’exercici
2013
3. Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost de la Corporació i les
Bases d’Execució del Pressupost de BASE, per l’exercici 2013
4. Exposar-ho al públic per un termini de 15 dies, durant els quals es
podran presentar reclamacions, d’acord amb l’article 169.1 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals. Si durant el termini d’exposició
pública no es presenten reclamacions, es considerarà definitivament
aprovat.

Abans de finalitzar la sessió plenaria el President passa la paraula al
Vicepresident Sr. Albert Batet:
“Moltes gràcies senyor president, membres de la corporació.
Voldria agrair a tothom la col·laboració i el suport durant aquest any i
mig al capdavant del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
i de la vice-presidència Territorial del Camp de Tarragona.
Com saben deixaré aquesta responsabilitat la setmana vinent, aquest
càrrec, per passar a defensar els interessos de la demarcació de
Tarragona al Parlament de Catalunya.
Per tant,
canvia la
responsabilitat, canvien els espais, però no canvia el compromís amb el
territori i la seva gent.
Avui si em permeten, m’agradaria fer unes consideracions.
Des d’un punt de vista de caire personal. Primer valorar la tasca de la
Diputació de Tarragona, en aquest sentit, com una administració
pública exemplar des d’un punt de vista de gestió, i d’orientació també
dels seus serveis cap a les persones, cap al territori i en definitiva cap
als municipis i els ajuntaments.
En aquests moments de crisi
econòmica a cap alcalde i a cap responsable polític se’ls hi escapa, es
posa més de manifest que mai la importància de la Diputació i sobretot
basada en la seva solidesa com institució en aquests termes i que
anem a donar una millor garantia per poder afrontar de forma conjunta,
des del punt de vista de l’àmbit públic, conjuntament amb els
ajuntaments i amb els consells comarcals i amb les entitats públiques,
és una gran garantia també d’afrontar el futur.
També valorar, d’una forma més concreta la tasca del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona i dels Consells de Marca de la
Costa Daurada i de les Terres de l’Ebre. Crec que és un clar exemple
on l’àmbit públic i privat, són més forts quan van més junts i som
capaços d’establir aliances estratègiques en diferents àmbits.
El Patronat de Turisme té un excel·lent equip encapçalat pel senyor
Octavi Bono que és la millor garantia de servei en l’àmbit turístic i en
l’àmbit de la promoció, també, per tant econòmica de les nostres
comarques. La nostra voluntat durant aquest any i mig ha sigut la
voluntat de sumar els diferents actius que tenim al territori, de la costa,
del nostre litoral, amb el nostre interior i estic segur que el pla estratègic
amb la Universitat Rovira i Virgili, fruit de poder captar aquestes
aliances estratègiques del litoral amb l’interior, així com la col·laboració i
les diferents eines que s’han establert son una bona garantia també de
cara al futur.
I finalment, m’agradaria fer un agraïment més de caire personal al
president Poblet.
Jo fa quatre anys que soc alcalde de la meva ciutat, l’alcalde de Valls i
des del moment que vaig tenir l’honor de poder encapçalar l’alcaldia de

la meva ciutat, he trobat al costat un alcalde, un president de la
Diputació, que és el president Poblet, en molts projectes a la nostra
ciutat. Ho va ser en la recuperació de la primera biblioteca de la
Mancomunitat de Catalunya, ho va ser a les festes de les desenals, ho
es ara al projecte del museu casteller. Però, a part dels diferents
projectes de ciutat, el president Poblet, com alcalde jove com soc jo,
sempre és una persona de referència, de mestratge de gestió política,
d’actuació política, de fer equips, ja sigui a l’ajuntament de Vila-seca, un
ajuntament exemplar, com també ho és a la Diputació de Tarragona. Li
volia agrair aquest mestratge, aquest acompanyament, aquesta ajuda,
aquest fer costat durant aquests quatre anys com alcalde, que estic
segur que també serà determinant en el futur.
I finalment a tots els companys, membres de la corporació, òbviament
del meu grup i també dels altres, a tots els treballadors i treballadores
d’aquesta Casa en la qual puc dir que he fet bons amics. La vida
política, mai se sap on et pot portar, on et pot deparar les possibilitats
de servei públic. En aquest cas em pertoca, després d’aquesta estada
a la Diputació de Tarragona, al Parlament de Catalunya, mai se sap si
ens tornarem a veure en algun altre àmbit o en aquesta mateixa Casa.
La vida dona molts tombs, però en tot cas ha estat un plaer treballar
amb tots i per tots vosaltres des del Patronat de Turisme, des de la
vice-presidència de la Diputació i serà un plaer treballar amb i per tots
vosaltres des del Parlament de Catalunya, moltes gràcies.”
El President agraeix les paraules del Sr. Batet i tot seguit diu:
“Gràcies senyor Batet per les seves franques paraules davant del
plenari en aquest comiat a la seva actual responsabilitat.
Li voldria correspondre en el sentit més ampli de la consideració en
nom de tot el plenari i després li agraeixo, ara les referències més de
caire personal, a les quals naturalment, no puc sino agrair-li la
amabilitat que ha tingut amb mi, però que no es l’objecte avui la meva
persona, sino la seva.
Fixis senyor Batet, justament quan un diputat jove i alcalde jove i diputat
electe al Parlament jove s’acomiada, produeix una certa recança
perquè realment el sentit de la política està en el llarg recorregut i per
tant vostè que tindrà un llarg recorregut, que el desenvolupi en un altre
lloc diferent al que és ara la Diputació, produeix aquesta recança,
perquè aquí tenia una feina important a fer que ha desenvolupat durant
un any i mig amb satisfacció d’aquesta Presidència i de totes les
persones que han tingut el goig de col·laborar amb vostè. Per tant, en
aquest sentit el nostre agraïment per aquesta feina feta al front del
Patronat de Turisme i naturalment per la seva representació al Camp de
Tarragona, com ho és a les Terres de l’Ebre el senyor Panisello,
reforçant el paper de la meva persona, li agraeixo perquè ho ha fet amb
la dignitat que jo demanava i amb la intensitat i dedicació que era
d’esperar.

Vostè és un exponent del que és el pas del temps. Quan sents
comentaris de trànsit polític d’unes institucions a les altres per part de
persones joves, es cert, en aquell moment a la vida, que els que som
una mica més grans, te n’adones de com de depresa passa el temps. I
efectivament, que hi pot haver anades i tornades per la vida, però en
política, com tots vostès saben, som fonamentalment dues coses, som
confiança de la gent i som temps, el que ens donen. I per tant, quan
aquest temps no s’esgota, naturalment sap greu perquè aquest és un
equip bonic, entranyable que acaba d’aprovar un pressupost al servei
del territori i que quan finalitza aquest debat, i hagi un jove diputat que
se’n va amb una altra responsabilitat, naturalment produeix aquest punt
de nostàlgia.
Que li puc dir de cara al futur?, vostè té una gran oportunitat, que és
que és diputat electe pel Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Exactament el mateix marc i les mateixes persones que ha servit des d’
aquesta Institució. L’experiència d’aquesta Casa no li ha servit una
mica, li ha servit molt. Això ja s’ho trobarà, perquè el grau de
coneixement que dona, quan ets al Parlament de Catalunya,
circumstància que jo també he viscut, el haver conegut de molt a prop,
haver tingut el focus posat en un territori tan divers, tan apassionant i
tan ric com aquest, en el sentit ric, no material, si no ric en continguts,
segurament que li serà d’una enorme utilitat.
Que li desitgem tots els diputats i diputades? Entre altres coses perque
tenim el millor dels interessos, que vostè triomfi en aquesta
responsabilitat nova perque serà també l’èxit d’aquelles coses que
arribaran als nostres ciutadans de les Terres de l’Ebre i del Camp de
Tarragona.
Senyor Batet gràcies pel seu temps en aquesta Institució, gràcies per
l’exercici que ha fet de la confiança obtinguda al servei d’aquesta
causa, gràcies per les paraules elogioses cap a la Institució, cap els
seus representants, cap a la Corporació i particularment cap a mi i que
pugui tenir un Nadal en que gaudeixi d’aquest recorregut i n’obri un
altre que sigui apassionant a la seva vida, que tingui molta sort i que
tingui molt d’èxit, i compti amb tots nosaltres si això li és d’utilitat per fer
més fàcil la seva feina.
Conclosa la manifestació que volia fer el senyor Batet i com que no hi
ha cap tema més a l’Ordre del Dia, ni tampoc torn obert de paraules,
amb aquesta excepció singular que tots entenem perfectament que
corresponia fer, s’aixeca la sessió.”

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió quan són les
dotze del migdia, jo la Secretària dono fe.

