Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 7 D'OCTUBRE DE 2016
Tarragona, 7 d'octubre de 2016
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.
Josep Masdeu Isern, i dels Diputats i Diputades, I.ltre. Sr. Gervasi Aspa
Casanova, Il.ltre. Sr. Josep Félix Ballesteros Casanova, Il.ltre. Sra.
Montserrat Carreras Garcia, Il.ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon,
Il.ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca, Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra,
l'Il.ltre. Sr. Pere Granados Carrillo, Il.ltre. Sr. Martí Carnicer Vidal, ,
Il.ltre. Sr. Francesc Josep Miró Melich, Il.ltre. Sr. Mateu Montserrat i
Miquel, Il.ltre. Sr. Joan Olivella Ricart, Il.ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed,
Il.ltre. Sr.Joan Piñol Mora, Il.ltre. Sr. Joan Francesc Pique i Barceló,
Il.ltre. Sr. Carles Ribé i Solé, Il.ltre. Sr. Pau Ricomà i Vallhonrat, Il.ltre.
Sr. Lluís Soler Panisello , Il.ltre. Sr. Miquel Subirats Garriga, , Il.ltre. Sr.
Jordi Vinyals i Nogués, Il.ltre. Sr. Ruben Viñuales Elias.
Excusen la seva assistència el diputat. Molt Il.ltre. Sr. Josep Maria
Cruset Domènech, Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà i Benet, Il.ltre. Sr. Joan
Josep Malràs Pascual, Il.ltre. Sr. José Luis Martin García, Il.ltre. Sr.
David Vidal Caballé.
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.

1. SECRETARIA GENERAL
PUNT 1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL 29 DE JULIOL DE
2016.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior celebrada amb
caràcter ordinari el dia 29 de juliol de 2016, per aplicació del règim de
sessions aprovat per acord del Ple de 28 de juliol de 2015.

2.- PROPOSTES DE PRESIDENCIA
PUNT 2.1.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESCRIT DE RENUNCIA AL
CÀRREC DE DIPUTAT PRESENTADA PEL SR. DAVID VIDAL
CABALLÉ DEL GRUP POLÍTIC DE LA CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR-CUP
L’Il.ltre. Sr. David Vidal Caballé ha presentat escrit de renúncia al
càrrec de Diputat Provincial, pel Partit Judicial de Reus i pel grup
polític de la Candidatura d'Unitat Popular- CUP
La seva renúncia es voluntària.
De conformitat amb el que preveu al respecte l’art. 208 de la Llei
Orgànica del Regim Electoral i l’art. 9.4 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals:
El PLE per unanimitat ACORDA:
1.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Diputat presentada
pel Sr. David Vidal Caballé
2.- Donar compte a l’Administració Electoral a efectes de que es lliuri la
credencial corresponent per a donar possessió del càrrec de Diputat, al
suplent Sr. Edgar Fernández Blázquez.
PUNT 2.2.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE NOU PATRÓ DE
REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A LA
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE TURISME I OCI DE
CATALUNYA
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 27 de febrer
de 2015, va acordar participar en el Patronat de la Fundació Parc
Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, en els termes
previstos en els seus estatuts reguladors, mitjançant dos patrons. En el
mateix acord, es va designar el Sr. Octavi Bono Gispert per a formar
part en qualitat de de patró representant de la Diputació de Tarragona
del Patronat de l'esmentada fundació.
En l'actualitat, el Sr. Bono està en situació d'excedència forçosa amb
efectes de data 14 de juliol de 2016, amb dret a reserva de plaça, com
a conseqüència del seu nomenament com a director general de
Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya en data 14 de juliol de 2016
Per tot això el PLE per unanimitat ACORDA:

1.- Designar el diputat i present de l'Organisme Autònom Patronat de
Turisme Il.ltre. Sr. Martí Carnicer Vidal per a formar part en qualitat de
patró representant de la Diputació de Tarragona en el Patronat de la
Fundació del Parc Científic i Tecnològic de turisme i Oci de Catalunya.
2.- Comunicar aquest acord al diputat designat.
3.- Comunicar aquest acord a la Fundació del Parc Científic i
Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya.

3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 3.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 2.189 AL 2.771 DE 2016.

DE

LA

Es dóna compte, en compliment de l’article 62 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, de les
resolucions de la Presidència, del núm. 2.189 al 2.771 de 2016, amb
un total de 583 distribuïts de la següent manera:
26 a Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
114 a Administració i Gestió d'Informació General
73 a Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
17 a Cultura
9 a Formació i Desenvolupament de RH
3
a Gestió de Centres d'Educació
48 a Gestió Econòmica i Nòmina
1 a Intervenció General
4 a Museu d'Art Modern
15 a Patrimoni
209 a Planificació i Organització
7 a Polítiques Actives d'Ocupació
4 a Presidència
3 a Projectes Europeus i Regió del Coneixement
3 a Relacions Laborals i Administració de RH
8 a Secretaria General
32 a Serveis Econòmics

5 a Serveis Jurídics
2 a Unitat de Gestió Administrativa

PUNT 3.2.- DACIÓ DE COMPTE DE NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL DE CONFIANÇA
Es dóna compte del Decret de la Presidència de data 7 .09.2016, núm.
registre 00-2016-002624 en el qual es resol nomenar el senyor Josep
Sánchez Pagès per ocupar el càrrec de personal eventual de confiança
de cap del Gabinet de Presidència i Planificació de l'àrea de Gabinet de
Presidència i Planificació, amb efectes del dia 5 de setembre de 2016.
El Ple en queda assabentat i el ratifica.

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
PUNT 4.1.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ D'ADHESIÓ AL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
(PLAFL) 2016 SOL·LICITAT PER L'AJUNTAMENT DE VINYOLS I EL
ARCS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència Municipal el PLE per un unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 1 de juliol de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona, va
aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla extraordinari
d’assistència financera local (PLAFL) 2016, així com la determinació
dels crèdits susceptibles de ser cedits pels ens locals a la Diputació i el
model d’adhesió al Pla.
2. Els beneficiaris del Pla són els ens locals adherits al Conveni que
compleixin el requisit de ser creditors de la Generalitat per raó d’un o
més crèdits pendents de pagament.
3. En data 29 de juliol de 2016, i amb número de Registre d'entrada a la
Diputació de Tarragona núm. 1-2016-024109-1, l'Ajuntament de Vinyols
i els Arcs, aporta certificat de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en
data 12 de juliol de 2016, on, atès que no figura en el Conveni subscrit
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al

desenvolupament del PLAFL 2016, s'adhereix al Conveni i sol·licita el
pagament de 48.391,45 € per compte dels crèdits que l'Ajuntament té
pendents de la Generalitat de Catalunya.
4. La unitat gestora ha comprovat que l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs
no està detallat a l'Annex I -Relació de crèdits susceptibles d'incloure al
PLAF 2016, del Conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al desenvolupament del
PLAFL 2016, facilitat per la Generalitat de Catalunya.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 1526 a 1536 del Codi Civil que regulen la cessió de crèdits.
2. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del
règim local que regula l'assistència i cooperació entre administracions.
3. El Títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovada pel Reial decret 2/2004 de 5 de març que regula el règim de
despesa de les entitats locals.
4. Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que
regula el règim aplicable als convenis de cooperació entre els ens locals
i/o altres administracions públiques.
5. Annex I - Relació de crèdits susceptibles d'incloure al PLAF 2016,
del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona, per al desenvolupament del PLAFL 2016.
.
Per tant, el PLE ACORDA:
Primer. Denegar a l'Ajuntament de Vinyols i els Arcs l'adhesió al
Conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona, per al desenvolupament del PLAFL 2016, ja
que no està inclòs a l'Annex I
- Relació de crèdits susceptibles
d'incloure al PLAF 2016, de l'esmentat Conveni.
Segon. Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Vinyols i el Arcs i
notificar-lo a la Generalitat de Catalunya.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el Ple de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 4.2.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ D'ADHESIÓ AL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
2016 SOL·LICITAT PER L'AJUNTAMENT DEL PLA DE SANTA
MARIA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència Municipal el PLE per un unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 1 de juliol de 2016, el Ple de la Diputació de Tarragona, va
aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Tarragona per al desenvolupament del Pla extraordinari
d’assistència financera local (PLAFL) 2016, així com la determinació
dels crèdits susceptibles de ser cedits pels ens locals a la Diputació i el
model d’adhesió al Pla.
2. Els beneficiaris del Pla són els ens locals adherits al Conveni que
compleixin el requisit de ser creditors de la Generalitat per raó d’un o
més crèdits pendents de pagament.
3. En data 12 de juliol de 2016, es va publicar a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona
l'acord d'aprovació del Conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona.
4. El termini màxim per presentar el document d'adhesió al PLAFL 2016
era d'un mes des de la publicació a la Seu electrònica de la Diputació
de Tarragona de l'acord d'aprovació del Conveni de col·laboració entre
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.
5. L'Ajuntament del Pla de Santa Maria en data 22 d'agost de 2016
presenta el certificat d'adhesió al PLAFL 2016, amb núm. de registre
d'entrada 1-2016-025829-11. En l'ofici que acompanya la tramesa
consta un segell amb data 18 d'agost de 2016.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 1526 a 1536 del Codi Civil que regulen la cessió de crèdits.
2. Article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladores de les bases del
règim local que regula l'assistència i cooperació entre administracions.
3. El Títol IV del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovada pel Reial decret 2/2004 de 5 de març que regula el règim de
despesa de les entitats locals.
4. Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que
regula el règim aplicable als convenis de cooperació entre els ens locals
i/o altres administracions públiques.
5. Clàusula cinquena (Procediment) del Conveni de col·laboració entre
la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, per al

desenvolupament del PLAFL 2016 on disposa el termini màxim de
presentació del document d'adhesió al esmentat Conveni.
Per tant, S'ACORDA :
Primer. Denegar a l'Ajuntament del Pla de Santa Maria l'adhesió al
Conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona, per al desenvolupament del PLAFL 2016, per
presentar la documentació fora del termini permès.
Segon. Notificar aquest acord a l'Ajuntament del Pla de Santa Maria i
notificar-lo a la Generalitat de Catalunya.
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el Ple de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 4.3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA
CAIXA", EN MATÈRIA DE CONSERVACIÓ DEL MEDI NATURAL EN
RELACIÓ AMB LA SALUT HUMANA 2016
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència Municipal el PLE per un unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1.
La Fundació bancària “La Caixa " vol col·laborar amb la
Diputació de Tarragona amb finalitat de portar a terme actuacions de
conservació del medi natural en relació amb la salut humana.
2.
La Fundació Bancària "la Caixa" promou la millora de la qualitat
de vida de les persones mitjançant l'impuls social, ambiental i cultural
per tal d'aconseguir un desenvolupament humà sostenible i, amb
aquest objectiu, realitza accions dirigides a la conservació i millora de la
salut del planeta per tal de repercutir directament en la salut humana a
més de promoure la integració social dels col·lectius de persones
desafavorides.
3.
Que la missió de la Diputació de Tarragona és donar assistència
i cooperació als municipis, de la província de Tarragona, impulsar la
seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al
desenvolupament equilibrat del territori.
Un dels quatre àmbits
d’aplicació del pla estratègic de la Diputació de Tarragona és: municipis

i territoris sostenibles on s’hi inclou la línia estratègica LE3: Actuar en la
preservació de la salut i la natura, que té assignat el Servei de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria mpl., i Territori.
4.
La Diputació de Tarragona ha desenvolupat les tasques
associades per l’execució dels Convenis des de l’any 2006 fins el 2015,
duent a terme un total de 111 projectes en tot el territori.
5.
La Fundació “la Caixa” aportarà per al desenvolupament del
conveni un total de quatre cents cinquanta mil euros (450.000,00 €).
6.
Que les actuacions a executar han de basar-se en els objectius
de:
Conservació i preservació de boscos i d’altres espais naturals amb
l’objectiu de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes i
assegurar una repercussió positiva al benestar i la salut humana.
A la prevenció d’incendis i restauració d’àrees degradades
I a la potenciació d’accions que ajudin a disminuir l’impacte del canvi
climàtic, per tal d’afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió
social i la revitalització socioeconòmica local del territori i divulgar els
resultats dels projectes i actuacions desenvolupades.
FONAMENTS DE DRET
L’article 5è de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las bases del
règim local, determina la capacitat jurídica plena de la Diputació en
l’execució de les competències establertes a l’article 36 d) i e) del
mateix text legal.
L’objecte del conveni és concreta en una adquisició a títol lucratiu,
condicionada a l’execució d’uns determinats projectes i que és regula al
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals.
En referència a les actuacions que s’hauran de dur a terme com a
conseqüència del conveni, el marc legal de referència és la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions i per la regulació relativa als ens locals, també
el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
En conseqüència, el PLE ACORDA:

Primer.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Fundació bancària “La Caixa” per al desenvolupament d’actuacions de
conservació del medi natural en relació amb la salut humana.
Segon.- Acceptar l’aportació de la Fundació bancària “la Caixa” d’un
total de (QUATRE-CENTS CINQUANTA MIL EUROS). 450.000,00 €.
Tercer.- Acceptar el compromís de destinació d’aquesta aportació a
l’execució d’actuacions, gestionades pel Servei de Medi Ambient, Salut
Pública i Territori (SAM) de la Diputació de Tarragona, basades en els
objectius de conservació i preservació de boscos i d’altres espais
naturals amb l’objectiu de garantir el bon funcionament dels seus
ecosistemes i assegurar una repercussió positiva al benestar i la salut
humana. Prevenció d’incendis i restauració d’àrees degradades i
potenciació d’accions que ajudin a disminuir l’impacte del canvi climàtic,
per tal d’afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social i
la revitalització socioeconòmica local del territori i divulgar els resultats
dels projectes i actuacions desenvolupades.
Quart.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Cinquè.- Designar l' Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon i el M.I. Sr.
Josep M. Cruset Doménec en qualitat de representats de la Diputació
de Tarragona a la Comissió paritària de seguiment del conveni.
Sisè.- Notificar aquest acord a la Fundació bancària “la Caixa” i
comunicar-ho a la Secretaria General i a la Intervenció de la Diputació
de Tarragona
Règim de recursos:
-

-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició
davant el Ple de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva
notificació.

5.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS, POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ I
ASSUMPTES GENERALS
PUNT 5.1.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA MESA
GENERAL DE DATA 20 DE JULIOL RELATIU A LES
INDEMNITZACIONS PER ACCIDENT I SINISTRES DE CIRCULACIÓ

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans, Polítiques Actives d'Ocupació i Assumptes Generals, el PLE
per un unanimitat ACORDA:
1. FETS
L'art. 51 del VII Conveni Col·lectiu de personal laboral de la Diputació
de Tarragona i en termes idèntics l'art. 46 del II Pacte de condicions de
personal funcionari contenen una regulació relativa a les
indemnitzacions per accident de circulació.
És necessari ampliar aquesta regulació amb la inclusió dels següents
supòsits:
"Els danys en els vehicles del personal al servei de la Diputació
produïts en dependències de la Diputació de Tarragona i causats per
terceres persones, que no siguin susceptibles d'un expedient de
responsabilitat patrimonial, s'indemnitzaran en els següents casos:
a) quan no sigui possible identificar el causant, i
b) quan hi hagi una constatació immediata dels danys per part
dels responsables de Serveis generals. A aquests efectes, cal
comunicar el dany immediatament a l'haver-se produït a la
Unitat de Serveis Generals qui l'evidenciarà mitjançant una
fotografia i procedirà a sol·licitar-ne la corresponent peritació.
L'afectat haurà de presentar la factura a la Unitat de Serveis Generals
juntament amb una declaració responsable de l'empleat conforme els
danys s'han produït en alguna de les dependències de la Diputació.
Els danys en vehicles del personal al servei de la Diputació de
Tarragona produïts de forma fortuïta per personal de la Unitat de
Serveis Generals o de la Unitat de Protocol i Relacions Institucionals
seran a càrrec de la Diputació. Amb caràcter previ el causant fortuït del
dany donarà causa de l'incident a la Unitat de Serveis Generals per a
iniciar els tràmits davant la companyia asseguradora.”
La inclusió d'aquests dos nous supòsits va ser acordada en Mesa
General de Negociació de data 20 de juliol de 2016.
Per tal de no demorar la seva aplicació immediata, es determina elevarho al Ple de la Diputació per a la seva ratificació i incloure-ho amb
posterioritat tant en el Conveni de personal laboral com en el Pacte de
condicions de personal funcionari.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 36 del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Acord de la Mesa General de Negociació de data 20 de juliol de 2016.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Mesa General de Negociació en
data 20 de juliol de 2016 relatiu a les indemnitzacions per accident i
sinistres de circulació, en el següent sentit:

" Els danys en els vehicles del personal al servei de la Diputació
produïts en dependències de la Diputació de Tarragona i causats per
terceres persones, que no siguin susceptibles d'un expedient de
responsabilitat patrimonial, s'indemnitzaran en els següents casos:
a) quan no sigui possible identificar el causant, i
b) quan hi hagi una constatació immediata dels danys per part
dels responsables de Serveis generals. A aquests efectes, cal
comunicar el dany immediatament a l'haver-se produït a la
Unitat de Serveis Generals qui l'evidenciarà mitjançant una
fotografia i procedirà a sol·licitar-ne la corresponent peritació.
L'afectat haurà de presentar la factura a la Unitat de Serveis Generals
juntament amb una declaració responsable de l'empleat conforme els
danys s'han produït en alguna de les dependències de la Diputació.
Els danys en vehicles del personal al servei de la Diputació de
Tarragona produïts de forma fortuïta per personal de la Unitat de
Serveis Generals o de la Unitat de Protocol i Relacions Institucionals
seran a càrrec de la Diputació. Amb caràcter previ el causant fortuït del
dany donarà causa de l'incident a la Unitat de Serveis Generals per a
iniciar els tràmits davant la companyia asseguradora.”
Segon.- Establir que els efectes d'aquest acord es fixen a partir de
l'endemà de la seva adopció.
Tercer.- Comunicar-ho a les seccions sindicals d’UGT, CCOO i al
representant de la secció sindical de l’USTEC.s (IAC), al Comitè
d’Empresa, al Comitè de BASE, a la Junta de Personal Funcionari, i a la
delegada de personal del Patronat de Turisme Costa Daurada.
Règim de recursos:
Demanda davant del Jutjat Social competent d'acord amb
l'article 10 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la
Jurisdicció Social, i en els terminis previstos a l'article 69 i següents
d'aquesta mateixa llei.

- Per al personal funcionari procedeix interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. De
manera alternativa i potestativa, procedeix interposar recurs de
reposició en el termini màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació
davant del Ple de la Diputació.

PUNT 5.2. - DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓ NÚM. 2/2016 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'EXERCICI 2016,
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans, Polítiques Actives d'Ocupació i Assumptes Generals, el PLE
queda assabentat del següent:
Es dóna compte de l'aprovació definitiva de la modificació núm. 2/2016
de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms per a l'exercici 2016, ja que no s'han presentat
al·legacions a l'acord d'aprovació inicial de data 27 de maig de 2016

PUNT 5.3.- DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LA MODIFICACIÓ NÚM. 2/2016 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS PER A L'EXERCICI 2016,
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans, Polítiques Actives d'Ocupació i Assumptes Generals, el PLE
queda assabentat del següent:
Es dóna compte de l'aprovació definitiva de la modificació núm. 2/2016
de la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms per a l'exercici 2016, ja que no s'han presentat
al·legacions a l'acord d'aprovació inicial de data 27 de maig de 2016

Assumptes Generals-Secretaria General
PUNT 5.4.- DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LES BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONS PER LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE FOMENT
I DINAMITZACIÓ D'ESPAIS DE COWORKING.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans, Polítiques Actives d'Ocupació i Assumptes Generals, el PLE
queda assabentat del següent:

El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària d'1 de juliol de
2016, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la
concessió de subvencions per la realització d’accions de foment i
dinamització d’espais de coworking, de la Unitat de Polítiques Actives
d’Ocupació, de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació.
De conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis, aquest acord,
juntament amb la resta de documentació preceptiva de l’expedient
s’han sotmès a informació pública per un termini de trenta dies hàbils,
per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant la
preceptiva inserció dels anuncis en el tauler d'anuncis electrònic de la
corporació (https://seuelectronica.dipta.cat/tauler-d-anuncis), en el
Butlletí oficial de la província de Tarragona (núm. 133 de 13 de juliol de
2016) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7169 de
25 de juliol de 2016).
Durant aquest període i segons consta en l'informe emès pel Registre
General, no s’han formulat al·legacions ni presentat reclamacions de
cap tipus contra l’esmentat acord, que d’aquesta manera ha esdevingut
definitiu, de conformitat amb l’acord d’aprovació inicial. Seguint amb els
tràmits preceptius, el text íntegre de les bases aprovades ha estat
publicat en el BOP de Tarragona núm. 174 de 12 de setembre de 2016.

6.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D'HISENDA I ECONOMIA
El President exposa que per tal de donar una explicació conjunta dels
punts 6.1, 6.2, 6.3 que corresponen a les modificacions de crèdit 3, 4 i 5
del pressupost de la corporació abans de la seva aprovació dona la
paraula al President de la Comissió per tal de fer una succinta exposició
Intervé el Sr. Soler dient:
" Es passa a l'aprovació les modificació de crèdit la núm. 3, 4, 5 que
tenen conceptes diferents i per això es delimiten en 3 modificacions
diferents
Una primera que es el reforç de diferents partides amb crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit per intentar acabar d'ajustar el
pressupost de la Corporació per a finalitzar l'any i que representa un
increment
pressupostari de
175.147,21€. Estem parlant d'una
modificació de crèdit que en crèdits extraordinaris pujaria 2.888.654,71€
i 2.814.137,48 € amb reforç de partides i aquesta seria la primera
modificació per acabar l'exercici actual amb les demandes ciutadanes i
les demandes amb les quals la Diputació de Tarragona hi ha de fer front
abans de finalitzar l'any 2016.
Desprès tindríem la segona modificació que seria la modificació de
crèdit num. 4 que tot i que tenim previst en el pressupost de la Diputació
una amortització de deute de més de 10 milions d'euros la idea, tal i

com es va explicar en la Comissió informativa d'Hisenda, és fer una
amortització accelerada del deute tot i que tenim una ratio molt reduïda
respecte als ratios legals previstos i fer una amortització accelerada a
càrrec del romanent líquid de tresoreria de 606.527,40€ que fa que
més enllà de l'amortització prevista puguem posar la situació
econòmica de l'endeutament molt per sota dels límits legals que tenim
a la Diputació de Tarragona.
I la tercera que seria la modificació de crèdit num. 5 que ens hem de
congratular tots perquè va en la linea del pla de mandat de la Diputació
que va explicar. És el traspàs de 50 milions d'euros a 60 milions
d'euros del PAM i la modificació de crèdit que fem es que del romanent
líquid de tresoreria aportem 18.000.000 € en aquesta bossa que ha de
quedar aglutinant els 60 milions d'euros que era el que teníem com
objectiu al principi del mandat. Amb aquesta tercera modificació de
crèdit donem un punt important a la visió estratègica de suport als
ajuntaments, al territori que ha de permetre executar aquest pla del
mandat del PAM i un altra modificació de crèdit que és de reforç de
partides del Patronat de Turisme . Son les 4 modificacions de crèdit i
felicitar-nos tots plegats per iniciar amb el PAM i poder engegar els 18
milions d'euros a càrrec del romanent líquid de tresoreria per donar
servei als ajuntaments i al territori en visió de la pròpia Diputació de
Tarragona.

PUNT 6.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 3 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE per unanimitat ACORDA:

Per Decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2016 s’ha aprovat
la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2015 i la
modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit,
resultant-ne un romanent de tresoreria de lliure disposició de
44.716.743,59 euros.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost, es va proposar al ple
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 de la Corporació 2016,
per un import total de 23.982.212,67 euros.
Després de la modificació de crèdit núm. 2 resulta un romanent de
tresoreria de lliure disposició de 20.734.530,92 €.
S'ha realitzat un canvi de denominació en una aplicació pressupostària
aprovada en el pressupost 2016:

•

Aplicació pressupostària 1200/415/48965 Conveni cofraria
pescadors aturada biològica ha de ser Conveni Federació Territorial
de Cofraries de Pescadors de Tarragona aturada biològica.

Considerant la necessitat d’atendre despeses que no es poden demorar
fins l’exercici següent, i no existint crèdit o sent insuficient en el vigent
pressupost, S' ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 3 del Pressupost
de la Corporació per al present exercici del 2016 amb un increment
pressupostari de 175.147,21€, segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2016

APLICACIÓ DELS FONS
Org Prog Econ Descripció
1010 153

Crèdit
Suplement
extraordinari de crèdit

Baixes

Total
general

1010 942

76259 Conveni Ajuntament de Móra la Nova, obres
Passera Passeig del Pont
76225 Conveni Ajuntament de Deltebre millores en el
complex esportiu municipal
76260 Conveni Ajuntament de Bellvei millores en
pavelló poliesportiu
76207 Pla especial d'inversions sostenibles

1010 943

46512 Conveni CC Alt Camp sanejament corporatiu

1011 920

150

Productivitat

712,50

712,50

1013 931

150

Productivitat

450,00

450,00

1014 151

22799 Redacció projectes d'arquitectura

1020 920

22606 Organització programes formació

1200 150

22706 Estudis i treballs tècnics

1200 170

22706 Estudis i treballs tècnics

1200 171

46702 Conveni Consorci de la Serra de Llaberia

1200 171

61000 Adquisició finques Albereda Santes Creus

1200 172

46205 Ajuntament de Flix - reserva natural Sebes

1200 172

48120 Aportació Xarxa de Custòdia al Territori

1200 172

76221 Conveni Ajuntament del Vendrell preservació
espai Les Madrigueres
45101 Conveni URV per l'equipament i gestió d'un
centre de simulació
46211 Subvencions protecció SP zones de banys
(piscines i platges)
46214 Subvencions protecció SP Peridomèstics i
plagues
48905 Conveni Fundació Catalana de l'Esplai

1010 342
1010 342

1200 311
1200 311
1200 311
1200 311
1200 311
1200 311
1200 311
1200 337

48961 Conveni amb la Federació de Salut Mental de
Catalunya
75010 Conveni URV per l'equipament d'un centre de
simulació
76200 Subvencions protecció SP aigua de consum
humà: inversions
76257 Ajuntament del Montmell. Camí àrea recreativa

63.000,00

63.000,00

125.000,00

125.000,00

50.000,00

50.000,00
30.000,00

30.000,00

55.000,00

55.000,00

10.000,00

10.000,00
-4.545,00

100.000,00

-4.545,00
100.000,00

-100.000,00
12.000,00

-100.000,00
12.000,00

-44.000,00
13.000,00

-44.000,00
13.000,00

600,00

600,00

18.000,00

18.000,00

60.000,00

60.000,00
2.495,74

2.495,74

932,30

932,30

24.011,00

24.011,00

30.000,00

30.000,00
-60.000,00

4.441,60
50.000,00

-60.000,00
4.441,60
50.000,00

2010 231

78914 Conveni Associació APASA

2010 330

76202 Ajuts subvencions extraordinàries per obres

2010 333

22706 Contractació treballs i serveis auditori

2010 333

46236 Conveni Ajuntament de Falset Pla Director
Castell del Vi
45101 Conveni URV Càtedra dels Xiquets de valls
Recerca històrica Castells
46200 Subvencions culturals extra activitats
ajuntaments
46201 Programa d'ajuts per actuacions incloses al
catàleg de serveis
46203 Ajuts activitats culturals municipis

18.000,00

18.000,00

16.000,00

16.000,00

46218 Conveni Ajuntament de Reus Festival Europeu
de curtmetratges
46219 Conveni Ajuntament de Reus Festival
Memorimage
48111 Premis i beques

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

2010 334
2010 334
2010 334
2010 334
2010 334
2010 334
2010 334
2010 334

2010 334

48162 Conveni Institut Ramon Muntaner per
l'inventari del patrimoni immaterial del Baix
Penedès
48919 Conveni Grup Acció Cultural País Valencià

2010 334

48924 Conveni Correllengua

2010 337

2011 333

46228 Conveni ajuntament d'Amposta Centre d'arts
visuals
46200 Conveni Fira de Música al carrer Ajuntament
de Vila-seca
46203 Conveni Ajuntament Festival de música de
Cambrils
47922 Conveni Diputacions Edicions 62, festes i
tradicions de Catalunya
48000 Suport esports base i activitats esportives
extraordinàries
76261 Conveni Ajuntament de Rocafort de Queralt
millores Ruta del Cister
42190 Conveni UNED cursos formació on-line a
treballadors d’administracions locals
22609 Despeses diverses Biennal d'Art 2016

2011 333

2010 338
2010 338
2010 338
2010 341
2010 336

35.000,00

35.000,00
244.000,00

244.000,00

20.000,00

20.000,00

-190.000,00

-190.000,00

100.000,00

100.000,00

390,60

390,60

-18.000,00
5.000,00

-18.000,00
5.000,00

-22.000,00

-22.000,00

-3.000,00

-3.000,00

5.000,00

5.000,00
-12.000,00

-12.000,00

-9.000,00

-9.000,00

20.000,00

20.000,00
150.000,00

150.000,00

15.000,00

15.000,00

60.000,00

60.000,00

12.000,00

12.000,00

62500 Adquisició mobiliari museu

6.000,00

6.000,00

2011 333

63300 Millora instal·lacions museu

10.000,00

2020 320

21300 Reparació i conservació centres educatius

70.000,00

70.000,00

2020 320

62600 Inversions informàtiques

30.000,00

30.000,00

2020 320

64100 Aplicacions informàtiques

2020 326

48000 Beques i ajuts per estudis

2021 323

21200 Reparació i conservació d'edificis

3.000,00

3.000,00

2021 323

21300 Reparació i conservació de maquinària

2.500,00

2.500,00

2021 323

22699 Despeses especials

2.000,00

2.000,00

2021 323

63500 Mobiliari i equipament

3.000,00

3.000,00

2023 323

63500 Mobiliari i equipament

5.500,00

5.500,00

2031 324

21200 Reparació i conservació d'edificis

2.000,00

2.000,00

2031 324

22000 Material d'oficina ordinari no inventariable

1.500,00

1.500,00

2031 324

22606 Despeses diverses d'organització de cursos

3.100,00

3.100,00

2031 324

22701 Contracte de seguretat i vigilància

1.000,00

1.000,00

2031 324

23120 Desplaçaments

500,00

500,00

2031 324

63500 Inversió per reposició de mobiliari

2032 324

153

2032 324

13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

2010 920

Complement de treball

10.000,00

10.000,00

10.000,00
-110.000,00

20.000,00

-110.000,00

20.000,00
-980,32

-980,32

-15.144,52

-15.144,52

2032 324

16000 Quota seguretat social

-5.321,20

-5.321,20

2032 324

-4.800,00

-4.800,00

2032 324

48100 Premis concurs música de cambra Higini
Anglès
63500 Inversió per reposició de mobiliari

2.300,00

2.300,00

2032 324

63600 Equipament informàtic

5.000,00

5.000,00

2032 324

63900 Adquisició d'instruments

2.000,00

2.000,00

2032 326

22300 Servei de transport

2041 324

22606 Despeses diverses organització de cursos

2042 324

21200 Reparació i conservació d'edificis

2042 324

21300 Reparació i conservació maquinària

2042 324

62300 Adquisició nova inversió en maquinària

2042 324

62600 Equips de processos d'informació

2042 324

63300 Inversió per reparació de maquinària

2042 324

64100 Despeses en aplicacions informàtiques

2042 326

22300 Servei de transport

1.000,00

1.000,00

2043 324

21200 Reparació i conservació d'edificis

6.200,00

6.200,00

2043 324

21300 Reparació i conservació de maquinària

3.028,78

3.028,78

2043 324

22130 Material didàctic

1.900,00

1.900,00

2043 324

22602 Publicitat i promoció

3.275,04

3.275,04

2043 324

22706 Estudis i treballs tècnics

2043 324

62300 Maquinària, eines i útils

2043 324

64100 Aplicacions informàtiques

2043 324

65000 Muntatge retaule Catedral de Tortosa

-30.000,00

-30.000,00

3020 453

60963 Construcció accés cooperativa Benissanet T324
61939 Condicionament Maspujols T-704

-51.335,52

-51.335,52

3020 453
3020 453

-2.500,00
10.000,00

-2.500,00
10.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-3.000,00

-3.000,00

3.417,24

3.417,24

21.135,07

21.135,07
-2.000,00

6.171,00

-2.000,00
6.171,00

30.000,00

30.000,00
725,00

725,00

2.514,00

2.514,00

-1.311.798,22 -1.311.798,22

3060 450

61951 Condicionament accés a Maspujols 2a Fase T704
61955 Condicionament travessera Pobla de
Montornès T-210
61957 Actuacions puntuals crta. La Palma - Vinebre
T-2237
61962 Condicionament travessera Sant Salvador (El
Vendrell) TV-2127
61974 Condicionament d'una intersecció amb els
ramals d'enllaç de la N-340
63400 Reposició vehicles servei de carreteres

3060 453

13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

3060 453

16000 Quota seguretat social

3060 453

20300 Lloguer maquinària servei carreteres

180.000,00

180.000,00

3060 453

21000 Pla conservació xarxa carreteres brigades

150.000,00

150.000,00

3060 453

21000 Pla conservació xarxa carreteres brigades

3060 453

3060 453

21004 Senyalització vertical, barreres i abalisaments
de la xarxa de carreteres
21005 Neteja de cunetes i zones de protecció de les
carreteres
60900 Execució de millores puntuals de seguretat i
drenatge a carreteres del Camp de Tarragona
60901 Execució de millores puntuals de seguretat i
drenatge a carreteres de les Terres de l'Ebre
63400 Reposició vehicles servei de carreteres

3070 450

22603 Inserció d'anuncis oficials

4020 920

153

3020 453
3020 453
3020 453
3020 453

3060 453
3060 453
3060 453

Complement de treball

-10.216,87

-10.216,87

-136.796,72

-136.796,72

-73.717,29

-73.717,29

-145.000,00

-145.000,00

-250.000,00

-250.000,00

-150.000,00

-150.000,00

-16.616,10

-16.616,10

-5.483,31

-5.483,31

-518.370,02

-518.370,02

278.000,00

278.000,00

250.000,00

250.000,00

1.096.914,14

1.096.914,14

731.320,50

731.320,50
-40.000,00

-40.000,00

1.000,00

1.000,00

980,32

980,32

4020 920

13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

4020 920

16000 Quota seguretat social

4020 920

22799 Altres contractes

4020 920

62700 Projecte reforma Palau de la Diputació

4040 453

61000 Expropiacions per carreteres

5010 922

13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

5010 922

15.144,52

15.144,52

5.321,20

5.321,20

87.120,00

87.120,00
-87.120,00

-87.120,00

400.000,00

400.000,00

16.616,10

16.616,10

16000 Quota seguretat social

5.483,31

5.483,31

5050 439

12001 Sous Grup A2

6.779,99

6.779,99

5050 439

12006 Triennis funcionaris

245,84

245,84

5050 439

12009 Altres retribucions bàsiques

5.535,80

5.535,80

5050 439

12100 Complement destí

3.604,58

3.604,58

5050 439

12101 Complement específic

9.137,45

9.137,45

5050 439

12103 Altres complements funcionaris

1.509,34

1.509,34

5050 439

46706 Conveni LEADER Consorci Baix Ebre i Montsià

5050 450

48941 Conveni Institut Ignasi Villalonga

6011 920

150

6011 920

4.200,00

4.200,00

22.000,00
4.654,39

4.654,39

12001 Sous Grup A2

8.265,13

8.265,13

6011 920

12006 Triennis funcionaris

2.233,69

2.233,69

6011 920

12009 Altres retribucions bàsiques

6.677,88

6.677,88

6011 920

12100 Complement destí

5.024,00

5.024,00

6011 920

12101 Complement específic

13.799,08

13.799,08

6011 920

12103 Altres complements funcionaris

2.095,10

2.095,10

6011 920

16000 Quota seguretat social

12.243,07

12.243,07

6011 920

22603 Inserció d'anuncis oficials

1.800,00

1.800,00

6011 920

23020 Dietes

250,00

250,00

6012 171

61001 Adquisició finques Albereda Santes Creus

6012 933

22502 Tributs

6015 920

23120 Desplaçaments

6020 929

500

8010 920

48101 Ajuts estudiants pràctiques

8035 922

48102 Conveni ACM Postgrau gestió gerencial

30.000,00

30.000,00

8040 231

78011 Conveni Proactiva Openarms

20.000,00

20.000,00

8040 241

46200 Subvencions a ens locals per a vivers
d'empreses
48121 Conveni Taller Baix Camp

8040 241
8040 241
8040 241
8040 439
8040 439

Productivitat

22.000,00

44.000,00

44.000,00
20.000,00

20.000,00

7.950,00

7.950,00

Fons de contingència

65000 Adquisició plaques solars Conveni PN Els
Ports pràctiques CO Energies Renovables
76258 Conveni Ajuntament de Gandesa viver
d'empreses
48903 Conveni COCIN Tarragona

-1.746.000,00 -1.746.000,00
10.000,00

10.000,00

6.000,00

6.000,00

40.000,00

40.000,00

9.000,00

9.000,00

40.000,00

40.000,00
-3.000,00

15.000,00

9000 462

48970 Conveni Fundació Gresol. Organització
congrés
45101 Conveni URV marc

9000 920

64000 Conveni adquisició ITEC programari TCQi

90.000,00

9000 922

22699 Despeses especials

9010 922

12001 Sous Grup A2

9010 922

12006 Triennis funcionaris

9010 922

12009 Altres retribucions bàsiques

-3.000,00
15.000,00

30.000,00

30.000,00
90.000,00

5.000,00

5.000,00
-6.779,99

-6.779,99

-245,84

-245,84

-5.535,80

-5.535,80

9010 922

12100 Complement destí

-3.604,58

-3.604,58

9010 922

12101 Complement específic

-9.137,45

-9.137,45

9010 922

12103 Altres complements funcionaris

-1.509,34

-1.509,34

9020 920

21600 Contractes manteniment equipament informàtic

25.000,00

25.000,00

9020 920

22203 Comunicacions informàtiques

40.000,00

40.000,00

9020 920

22699 Despeses especials

12.000,00

12.000,00

9020 920

22706 Estudis i treballs tècnics

25.000,00

25.000,00

9020 920

63600 Equipament informàtic

81.000,00

81.000,00

9020 920

64101 Aplicacions informàtiques

60.000,00

9020 4911

22203 Comunicacions informàtiques

9030 920

21600 Manteniment informàtic

76.086,89

76.086,89

9030 920

22706 Estudis i treballs tècnics

20.000,00

20.000,00

9030 920

63600 Equipament informàtic

9030 920

64101 Aplicacions informàtiques

Total general

60.000,00
-101.000,00

-101.000,00

-140.000,00

-140.000,00

-76.086,89

-76.086,89

2.888.654,71 2.814.137,48 -5.527.644,98

175.147,21

FINANÇAMENT
Org Prog Econ

Descripció

6020

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

87000

Total general

RLT

Total general

175.147,21

175.147,21

175.147,21

175.147,21

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 3, el romanent
de tresoreria de lliure disposició resultant serà de 20.559.383,71 €.
2. Aprovar el canvi de denominació de la partida anteriorment
esmentada aprovada al pressupost 2016.

3. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la
data de publicació al BOP, durant els quals els interessats podran
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
4. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions,
l’aprovació serà definitiva.

PUNT 6.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 4 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE per unanimitat ACORDA:
Per Decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2016 s’ha aprovat
la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2015 i la
modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit,

resultant-ne un romanent de tresoreria de lliure disposició de
44.716.743,59 euros.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost, es va proposar al ple
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 de la Corporació 2016,
per un import total de 23.982.212,67 euros.
Després de la modificació de crèdit núm. 3 resulta un romanent de
tresoreria de lliure disposició de 20.559.383,71 €.
Considerant la necessitat d’atendre despeses que no es poden demorar
fins l’exercici següent, i no existint crèdit o sent insuficient en el vigent
pressupost, S' ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 4 del Pressupost
de la Corporació per al present exercici del 2016 amb un increment
pressupostari de 606.527,40€, segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2016

APLICACIÓ DELS FONS
Org

Prog

Econ Descripció

6020

011

9130

Amortitzacions operacions de crèdit

Total general

Suplement
de crèdit
606.527,40

Total
general
606.527,40

606.527,40 606.527,40

FINANÇAMENT
Org Prog

Econ Descripció

6020

87000

Total general

Romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals

RLT
606.527,40

Total
general
606.527,40

606.527,40 606.527,40

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 4, el romanent
de tresoreria de lliure disposició resultant serà de 19.952.856,31 €.

2. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la
data de publicació al BOP, durant els quals els interessats podran
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
3. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions,
l’aprovació serà definitiva.

PUNT 6.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 5 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE per unanimitat ACORDA:
Per Decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2016 s’ha aprovat
la liquidació del pressupost de la Corporació de l’exercici 2015 i la
modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit,
resultant-ne un romanent de tresoreria de lliure disposició de
44.716.743,59 euros.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost, es va proposar al ple
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 de la Corporació 2016,
per un import total de 23.982.212,67 euros.
Després de la modificació de crèdit núm. 4 resulta un romanent de
tresoreria de lliure disposició de 19.952.856,31 €.
Considerant la necessitat d’atendre despeses que no es poden demorar
fins l’exercici següent, i no existint crèdit o sent insuficient en el vigent
pressupost, S'ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 5 del Pressupost
de la Corporació per al present exercici del 2016 amb un increment
pressupostari de 18.000.000,00€, segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2016

APLICACIÓ DELS FONS
Org

Prog Econ Descripció

1010

942

46217

1010

942

76217

Pla d'Acció Municipal 2017-2020 despeses
corrents
Pla d'Acció Municipal 2017-2020 inversions

Total general

Crèdit
extraordinari

Total general

6.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

FINANÇAMENT
Org

Prog

6020

Total general

Econ Descripció
87000 Romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals

RLT
18.000.000,00

Total general
18.000.000,00

18.000.000,00 18.000.000,00

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 5, el romanent
de tresoreria de lliure disposició resultant serà de 1.952.856,31 €.
2. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la
data de publicació al BOP, durant els quals els interessats podran
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
3. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions,
l’aprovació serà definitiva.

PUNT 6.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 3 DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE TURISME
2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE per unanimitat ACORDA:
Per Decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2016 s’ha aprovat
la liquidació del pressupost del Patronat de Turisme de l’exercici 2015 i
la modificació de crèdit núm. 1 d’incorporació de romanents de crèdit,
resultant-ne un romanent de tresoreria de lliure disposició de
569.129,06 euros.
Un cop aprovada la liquidació del pressupost, es va proposar al ple
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 del Patronat de Turisme
2016, per un import total de 146.821,32 euros.
Després de la modificació de crèdit núm. 2 resulta un romanent de
tresoreria de lliure disposició de 422.307,74 €.
Considerant la necessitat d’atendre despeses que no es poden demorar
fins l’exercici següent, i no existint crèdit o sent insuficient en el vigent
pressupost, S' ACORDA:
1. Aprovar l’Expedient de Modificació de Crèdit Núm. 3 del Pressupost
del Patronat de Turisme per al present exercici del 2016 amb un
increment pressupostari de 89.725,16€, segons es detalla a
continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3
PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME. EXERCICI 2016
APLICACIÓ DELS FONS
Org Prog Econ

7010

432

150

Descripció

Productivitat

Crèdit Supleme
extraordi
nt de
nari
crèdit

Baixes

-1.271,89

Total
general
-1.271,89

7010

432

12001 Sous Grup A2

-8.265,13

-8.265,13

7010

432

12006 Triennis funcionaris

-2.233,69

-2.233,69

7010

432

12009 Altres retribucions bàsiques

-6.677,88

-6.677,88

7010

432

12100 Complement destí

-5.024,00

-5.024,00

7010

432

12101 Complement específic

-13.799,08

-13.799,08

7010

432

12103 Altres complements funcionaris

-2.095,10

-2.095,10

7010

432

16000 Quota seguretat social

-12.243,07

-12.243,07

7010

432

22601 Viatges de familiarització

7010

432

7011

432

78020 Conveni Fundació Parc Científic
Turisme millora instal·lacions
22601 Viatges de familiarització

7011

432

22602 Màrqueting, publicitat i patrocini

Total general

20.000,00

20.000,00

60.000,00

60.000,00
15.000,00

15.000,00

46.335,00

46.335,00

60.000,00 81.335,00 -51.609,84 89.725,16

FINANÇAMENT
Org Prog

Econ Descripció

7010

87000

Total general

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Total general
89.725,16

89.725,16

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 3, el romanent
de tresoreria de lliure disposició resultant serà de 332.582,58 €.
2. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la
data de publicació al BOP, durant els quals els interessats podran
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
3. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions,
l’aprovació serà definitiva.

PUNT 6.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS I DE LES NORMES REGULADORES DE
PREUS PÚBLICS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER
L’EXERCICI 2017.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE per unanimitat ACORDA:
El President d’aquesta Corporació sotmet a la consideració del Ple la
proposta d’aprovació de les modificacions per l’exercici 2017, de
l'Ordenança Fiscal General, de les Ordenances reguladores de les
taxes i preus públics que té establerts la Diputació i de l'Ordenança
Fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l'impost d'activitats
econòmiques.

En la mateixa línia d’actuació d’anys anteriors, d’adoptar mesures
dirigides a activar l’economia i a superar la conjuntura actual,
principalment en el marc de la gestió pressupostaria, la proposta pel
2017 és mantenir o reduir les tarifes actuals de les taxes i preus públics.
Les modificacions proposades pel 2017 són:
A- Modificacions a l’actual ordenança fiscal general de gestió dels
ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona
Les modificacions que es proposen introduir afecten bàsicament a tots
aquells apartats
més directament relacionats amb els diferents
procediments tributaris per tal d’adequar-los convenientment a les
noves lleis de caire administratiu d’aplicació supletòria com són la Llei
39/2015 i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i del règim jurídic del sector
públic respectivament, que a partir del 2 d’oct ubre entren en vigor
parcialment.

B- Modificacions a l’actual ordenança reguladora de les taxes:
1- Per part del Butlletí Oficial de la Província, es proposa únicament la
modificació a la baixa de la tarifa bonificada i del mínim per publicació
corresponents al tram d’ajuntaments més petits, de fins 500 habitants,
per aplicació els criteris de proporcionalitat respecte de la resta de
trams i de capacitat econòmica.
2- Per part dels Serveis Tècnics Territorials, en l'annex 3.2.4 de
l’ordenança “taxes per la tramitació de llicències i informes per utilització
privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local”,
es proposa la modificació de l’apartat relatiu a la gestió de la taxa per
autoliquidació en el sentit d’obrir la possibilitat en el cas d’implantació
dels processos de treball, tributaris, informàtics i de pagament
necessaris per poder portar a terme aquest tipus de gestió.
La Secció de Projectes i Obres en l’annex 3.2.6. “Taxes pels serveis del
laboratori d’assaig de la Unitat Operativa de Control de Qualitat del
SAT”, ha presentat una proposta amb l’ actualització de tarifes
actualment desfasades en relació a la quantia, amb l’eliminació de les
tarifes corresponents a diferents assajos que ja no es realitzen i amb la
incorporació de noves tarifes.
En total s’eliminen totalment 21 blocs de tarifes així com algunes
corresponents als 7 blocs que perduren, un total de 311 tarifes
eliminades corresponents al mateix nombre de tipus d’assajos.
Paral·lelament, es proposa la creació de 3 tarifes associades a nous
assajos i petits increments o disminucions en 10 tarifes vigents.

C- Modificacions a l’actual ordenança reguladora dels preus
públics:
1- Per part de Coneixement i Qualitat es proposa la supressió del “preu
públic per a la prestació del servei d'internet”, segons la resolució de
presidència pendent d’aprovació, on es preveu la supressió dels serveis
de hosting, housing i DNS oferts actualment per TINET a les entitats i
empreses i la supressió del preu públic corresponent, mantenint
exclusivament la prestació de serveis als ajuntaments amb el mateix
caràcter de gratuïtat per raons d’interès públic.

D- Modificació de l’Ordenança reguladora del recàrrec provincial
sobre l’impost d’activitats econòmiques.
Mitjançant aquesta ordenança la Diputació fixa el percentatge del
recàrrec provincial, que actualment és del 31,5%.
Pel 2017 es proposa l’aplicació total de l’article 134 del text refós de la
LRHL, segons el qual la gestió de la recaptació del recàrrec provincial
de l’IAE és a càrrec dels ajuntaments, que no poden imposar cap taxa,
preu o tarifa en contraprestació d’aquesta gestió. Per tant es modifica
l’article 9 en aquest sentit eliminant els percentatges de càrrec dels
municipis.
Pel que fa a l’article 7, en base a les recomanacions de l’informe de
control financer i fiscalització a posteriori del recàrrec d’IAE, exercicis
2011-2014, núm. 1/AE/2015, es proposa ampliar els requeriments d’
informació a remetre per les entitats locals gestores de l’IAE, amb els
padrons de l’exercici i els majors extrapressupostaris del RIAE, per tal
de poder verificar els certificats i comptabilitzar el RIAE en el moment
de meritament així com les seves modificacions.

Per tot el que antecedeix, en base a l’estudi de costos i de les
propostes que s’han presentat per part dels gestors dels diferents
serveis per l’exercici 2017, el PLE ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment l'ordenança fiscal general de gestió dels
ingressos de dret públic de la Diputació de Tarragona amb els següents
canvis de redacció:
•

En l'apartat DISPOSICIONS GENERALS, article 1, es modifica el
següent paràgraf:

“(...)
1.2.- L’ Ordenança General desenvolupa i adapta la normativa vigent
en matèria de gestió del tributs locals i altres ingressos de dret públic al
seu règim d’organització i funcionament intern, ajustant-se al que

disposa la normativa següent, d’aplicació en tot allò no previst en
aquesta:
Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRHL)
La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT)
El reglament General de Recaptació aprovat per RD 939/2005 , de 28
de juliol i la resta de disposicions reglamentàries dictades en
desenvolupament de la Llei 58/2003.
Tindran caràcter supletori les disposicions generals de dret
administratiu els preceptes de dret comú.
Altres disposicions concordants.”
•

En l'apartat PROCEDIMENT, article 3, es modifiquen els següents
paràgrafs:

“3.1- La Diputació publica anualment els textos actualitzats de les
ordenances d’acord amb el RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei de les Hisendes Locals i d’acord amb la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
Els diferents serveis de la Diputació informen als interessats que ho
sol·licitin, dels criteris administratius existents per a l’aplicació de la
normativa vigent.
(...)
3.3 - Els interessats tenen dret a consultar els expedients, en els
termes establerts a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, i les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic. La consulta haurà de ser
sol·licitada per l’interessat, i no podrà afectar la intimitat de terceres
persones.”
•

En l'apartat PROCEDIMENT, article 4, es modifiquen els següents
paràgrafs:

“4.1. - Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis
s'assenyalen per dies, s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput
els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis es fixen per dies naturals, s’ha de fer constar a les
notificacions.
(...)

4.4.- Els terminis es compten a partir del dia següent a aquell en què te
lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell
en què es produeix l’estimació o desestimació per silenci administratiu,
en els termes establerts per la LGT, d’acord amb el desplegament
reglamentari que pugui realitzar la Diputació per establir i regular els
criteris d’accés del ciutadà a l’administració electrònica i supletòriament
les normes aplicables reguladores de l’administració electrònica en
l’àmbit dels procediments tributaris i administratius.
(...)”
•

En l'apartat NORMES DE GESTIÓ, article 9, es modifiquen els
següents paràgrafs:

“(...)
9.3.- La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la LGT i
la seva normativa de desenvolupament, supletòriament la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i els acords de la Diputació de regulació de
les condicions per al desenvolupament per a BASE-gestió ingressos de
la funció administrativa de gestió recaptadora en període voluntari i
executiu dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.
(...)
9.5.- Quan la notificació no hagi estat possible es citarà a l’interessat
per ser notificat per compareixença mitjançant anuncis que es s’han de
publicar, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE) en la forma que preveu l’art.112 de la LGT. Si
no hi ha compareixença en el termini de quinze dies naturals, a
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOE, la
notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia
següent al venciment d’aquest termini.”
•

En l'apartat REVISIÓ I RECURSOS, article 11, es modifica la redacció
dels següents paràgrafs:

“Els actes i actuacions d’aplicació de tributs i restants ingressos de dret
públic es podran revisar en els termes regulats a l’article 213 i els
capítols següents de la LGT, mitjançant:
a) procediments especials de revisió
b) recurs de reposició
Respecte dels procediments especials de revisió dels actes dictats en
matèria de gestió tributària i dels restants ingressos de dret públic, cal
atenir-se al que disposa l'article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 14.1 del RDL 2/2004,

en els casos i d’acord amb els procediments establerts a la LGT i al
reglament de desenvolupament.
Respecte dels actes i actuacions d’aplicació de tributs i dels restants
ingressos de dret públic, només serà possible interposar recurs
obligatori de reposició d’acord amb el que disposa la LGT i reglaments
de desenvolupament i l’article 14.2 del RDL 2/2004.”
•

En l'apartat REVISIÓ I RECURSOS, article 12, es modifica el títol. On
diu:

“Article 12 - Revocació d'actes”
Ha de dir :
“Article 12 – Procediment especial de revocació d'actes”
•

En l'apartat REVISIÓ I RECURSOS , es modifica íntegrament l’article
17:

“Article 17.- Devolució d’ingressos derivats de la normativa de cada
tribut i procediment especial de devolució d’ingressos indeguts
17.1.- El procediment s'iniciarà a instància de l’interessat o el seu
representant legal, en qualitat de subjecte passiu beneficiari del servei,
activitat o actuació administrativa, entenent com a subjecte passiu
aquells interessats amb capacitat d’obrar en els termes que regula la
llei, atorgant-li la titularitat del dret a sol·licitar i obtenir la devolució dels
ingressos.
L’interessat o representant haurà de presentar una sol·licitud de
devolució d’ingressos en la qual haurà:

a) Fonamentar el seu dret i aportar el document acreditatiu del dret
a la devolució, que podrà ser substituït per la menció exacta de
les dades identificatives de l’ingrés realitzat, com la data, lloc,
mitjà, justificant de l’ingrés (si aquest es va realitzar en efectiu o
transferència bancària) o justificant del rebut carregat en compte,
en el cas de domiciliacions bancàries, titularitat i import.
b) Aportar el formulari de dades bancàries on s’ha de fer constar el
número de compte bancari on, si és procedent, s’ingressarà la
devolució, validat degudament
per l’entitat bancària
corresponent, en un compte bancari de la seva titularitat. Si la
titularitat del compte on realitzar la devolució és d’un altre tercer
diferent però correspon al subjecte pagador, en el cas de les

domiciliacions bancàries, caldrà que el titular del compte on es
va realitzar el càrrec per domiciliació autoritzi a realitzar la
devolució en un compte bancari diferent.
c) Sol·licitar la compensació si existeixen deutes recíprocs a favor
de l’interessat.
17.2.- Podrà acordar-se d'ofici la devolució d’ingressos en els supòsits
següents:
a. Quan després d’ haver-se satisfet una liquidació tributària,
aquesta sigui anul·lada.
b. Quan es verifiqui la duplicitat del pagament del deute
c. Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l’import a
ingressar resultant de la liquidació.
d. Quan així ho estableixi la normativa vigent.
17.3.- L’òrgan competent de la Diputació per resoldre és el President o
l’òrgan en qui hagi delegat, a proposta de l’òrgan gestor, sense perjudici
de les facultats de resoldre de l’òrgan competent de BASE quan la
gestió recaptatòria es realitzi directament per aquest organisme, ja sigui
en període voluntari o en període executiu, de conformitat amb la
normativa reguladora pròpia i els acords vigents d'aprovació de les
condicions per al desenvolupament de la funció administrativa de gestió
recaptadora, en període voluntari i executiu, dels recursos de dret públic
de la Diputació de Tarragona.
17.4.- Quan es tracti d’ingressos duplicats o excessius, així com de tots
aquells causats per errors materials o de fet i que no comporten la
modificació de la liquidació, per la devolució d’aquests ingressos,
s’ordenarà el pagament sense cap més tràmit que el vistiplau de
l’interventor, d’acord amb el procediment descrit a les Bases d’Execució
del Pressupost.”
•

En l'apartat RECAPTACIÓ, article 23, es modifica la redacció dels
següents paràgrafs:

(...)
23.2.- Els deutes a favor de la Diputació, s’han de fer efectius de
conformitat amb allò que estableix cada ordenança, i en defecte de
norma expressa:
a) En efectiu o targeta de crèdit, a la Tresoreria de la Diputació,
Passeig Sant Antoni, 100, de dilluns a divendres no festius, de 9
a 14 hores.
b) Per transferència bancària al compte a nom de Diputació obert a
l’efecte

c) Per correu, enviant xec barrat a nom de Diputació Tarragona i
una fotocòpia de la notificació de liquidació o indicant el número.
d) Qualsevol
altre
mitjà
que
s’estableixi,
mitjançant
desenvolupament reglamentari, en el marc de l’administració
electrònica, i que sigui acceptat per la Diputació de Tarragona
(...)”
•

En l'apartat RECAPTACIÓ, article 28, es modifica la redacció del
paràgraf 28.1:

“28.1 - La Diputació pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat al
pagament, l’extinció total o parcial del deute per compensació amb
crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat,
d’acord amb l’art. 71 a 74 de la LGT, sense perjudici de les facultats de
resoldre de l’òrgan competent quan la gestió recaptatòria es realitzi
directament per BASE, ja sigui en període voluntari o en període
executiu, de conformitat amb la normativa reguladora de BASE i els
acords vigents d'aprovació de les condicions per al desenvolupament
de la funció administrativa de gestió recaptadora, en període voluntari i
executiu, dels recursos de dret públic de la Diputació de Tarragona.”
•

En l'apartat RECAPTACIÓ, es suprimeix l’article 31 – Infraccions
tributàries:

Segon. Aprovar inicialment, d’acord amb el que disposen els articles
20.3, 20.4 i 132 en relació amb els articles 15 a 19 del TRHL, les
modificacions de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la
Diputació de Tarragona que a continuació es relacionen:
• Es modifica la tarifa núm. 2.2.1 de l’ordenança “Taxa per prestació
dels serveis del Butlletí Oficial de la Província", quedant de la forma
següent:

“Tarifa 2.- Insercions provinents de l’Administració local

(...)

2.2.- Insercions provinents de l'Administració Local de la província de
Tarragona. Quan el text de la inserció es trameti amb certificat
electrònic

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

Habitants
€/caràcter
0,013 €
Ajuntaments fins a 500
Ajuntaments de 501 a 2.000 0,020 €
Ajuntaments de 2.001 a
5.000
0,025 €
Ajuntaments de 5.001 a
10.000
0,030 €
Ajuntaments de més de
10.000
i
Consells
Comarcals
0,035 €

Import mínim Import màxim
20€
850€
35€
1000€
45€

1250€

50€

1500€

55€

1750€

(...)
• Per part dels Serveis Tècnics Territorials, en l'annex 3.2.4 de
l’ordenança “taxes per la tramitació de llicències i informes per utilització
privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local”,
es proposa la modificació la redacció de l’apartat “Formes de
pagament”. On diu:
“La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i pagament previ al
presentar la sol·licitud de tramitació de la llicència o informe.”
Ha de dir:
“La taxa es podrà exigir en règim d’autoliquidació i pagament previ al
presentar la sol·licitud de tramitació de la llicència o informe. “
•

La Secció de Projectes i Obres en l’annex 3.2.6. “Taxes pels serveis
del laboratori d’assaig de la Unitat Operativa de Control de Qualitat
del SAT”, ha presentat una proposta amb l’ actualització de tarifes,
quedant de la següent manera:

“TARIFES

I. Àrids per a la fabricació de morters i formigons.

Contingut en fins (rentat)
Dessecació de 100 kg de grava
Dessecació de 100 kg de tot-ú o arena
Anàlisi granulomètrica en sec
Anàlisi granulomètrica en rentat
Pes específic real de l’àrid fi
Pes específic real de l’àrid gros

Import €

16,41
12,31
28,71
32,86
36,92
32,82
36,92

Pes específic net o relatiu d’àrid fi
Pes específic net o relatiu d’àrid gros
Pes específic aparent o elemental de l’àrid fi
Pes específic aparent o elemental de l’àrid gros
Pes específic conjunt d’una arena o una grava
Humitat natural
Coeficient de forma d’una grava (per mostra)
Percentatge de partícules toves
Contingut de terrossos d’argila

32,82
20,51
8,77
20,51
8,77
12,31
126,44
90,28
41,02

II. Àrids per a capes fermes.

Densitat relativa en oli de parafina
Assaig de desgast d’àrid gros emprant la màquina de “los Angeles”
Determinació de la densitat aparent dels àrids
Determinació de l’índex de lloses i agulles dels àrids
Densitat relativa i absorció (àrid gros)
Densitat relativa i absorció (àrid fi)
Humitat natural
Anàlisi granulomètrica en sec
Anàlisi granulomètrica en humit
Determinació del material que passa del tamís número 0,080 UNE als
àrids
Determinació de matèria orgànica
Pes específic
Equivalent d’arena
Cares de fractura
Coeficient de neteja dels àrids

55,66
82,96
16,60
51,07
25,98
45,28
12,31
32,82
36,92
20,7920,792
18,18
16,60
20,51
40,48
25,65

III. Formigons

Determinació de la consistència amb el con d’Abrams o amb la taula
sotragades (3 determinacions)
Fabricació i conservació a l’aire d’una sèrie de 6 provetes o menys de
formigó sense trencament
Conservació en cambra regulada de 20 ºC per una sèrie de 6
provetes o cilíndriques per dia
Fabricació, conservació en aire i trencament a una edat per
compressió d’una sèrie de 6 provetes o menys, cúbiques de 15 ó 20
cm d’aresta i cilíndriques de 15 cm de diàmetre i 30 cm d’altura
Fabricació, conservació en aigua i trencament a una edat per
compressió d’una sèrie de 6 provetes o menys, cúbiques de 15 o 20
cm d’aresta i cilíndriques de 15 cm de diàmetre i 30 cm d’altura
Refrentat per cara, d’una proveta de formigó
Determinació del pes específic aparent
Extracció d’un testimoni de 10 cm. de diàmetre amb sonda rotativa

16,41
62,37
8,45
124.79

145,58

5,19
20,51
75,04

IV. Estabilitzacions.

Fabricació i conservació en condicions normals de sèries de 6
provetes o menys de barreges de sòl ciment
Trencament a compressió simple d’una proveta cilíndrica de 10 o
més centímetres de diàmetre d’un material estabilitzat

52,00
12,99

Trencament a compressió simple d’una proveta cilíndrica d’un
diàmetre inferior a 10 m d’un material estabilitzat
Curat d’una sèrie de 6 provetes o menys en cambra humida i
condicions normals, per dia
Fabricació i conservació de 6 provetes de grava/ciment compactades
amb maça

7,24
3,54
73,87

V. Sòls

Límits d’Atterberg
Resultat de “No plasticitat”
Anàlisi granulomètrica per tamisat
Material que passa pel tamís UNE 0,080
Humitat natural
Densitat aparent
Pes específic
Equivalent d’arena
Matèria orgànica en sòls
“Proctor”
“Proctor” modificat
Densitat “in situ” pel mètode de l’arena
C.B.R.
Increment per punt en assaig de C.B.R
Placa de càrrega sense incloure càrrega de reacció, un punt
Assaig dinàmic de càrrega amb placa

22,49
12,99
3,14
15,60
11,78
10,38
15,60
20,51
24,06
46,77
57,19
18,74
71,89
41,02
82,88
11,28

VI. Mescles bituminoses en calent

Anàlisi i càlcul de la dosificació d’una barreja bituminosa pel mètode
Marshall
Fabricació de provetes Marshall (tres provetes)
Densitat relativa de provetes Marshall (tres provetes)
Estabilitat i deformació de provetes Marshall (tres provetes)
Càlcul de buits de barreges bituminoses (tres provetes)
Resistència de provetes a compressió simple (tres provetes).
Contingut de lligant de barreges
Granulometria dels àrids extrets d’una barreja bituminosa
Determinació de la sensibilitat a l'aigua
Fabricació de provetes per a la determinació de la sensibilitat a
l'aigua

145,50
36,35
20,79
20,79
31,17
20,79
62,37
41,54
20,79
36,35

VII. Diversos

Quilòmetre de desplaçament de vehicle per recollida de mostres i
assaigs “in situ”
Determinació de la retroreflexió de marques varies per punt de mida
Determinació de la dotació de pintura amb esferes de vidre
Determinació de la dotació total de pintura sense esferes de vidre
Determinació d’espessors de l’acer
Determinació d’espessors del recubriment de l’acer
“
Tercer. Aprovar inicialment, de conformitat amb el que disposa l’art. 47
del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el text

0,52
19,79
27,27
18,74
19,79
19,79

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les modificacions
de l’Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona que es relacionen a continuació:
•

Es suprimeix el “preu públic per a la prestació del servei d'internet”.

Quart. Modificar els articles 7 i 9 de l’Ordenança fiscal reguladora del
Recàrrec provincial sobre l’IAE que quedaran redactats de la forma
següent:
“Article 7. Informació
L'ajuntament o ens gestor del recàrrec comunicarà a la Diputació,
•

A l’aprovació del padró:
a) Ordenança reguladora de l’IAE
b) Padrons de l’exercici amb detall de la part de l’Ajuntament i la part del
Recàrrec,

•

En el mes següent a cada trimestre natural, les variacions de qualsevol
ordre que es produeixin en la liquidació i la recaptació de l'Impost i que
tinguin transcendència a l'efecte del recàrrec provincial. Les variacions a
comunicar són:
a) Liquidació practicada per l'ens gestor.
b) Recaptació de l'Impost en període voluntari i en via de constrenyiment.
c) Anul·lacions de liquidacions.
d)Devolucions d'ingressos efectuats.

•

Al moment d’abonar les quantitats recaptades:
a) Certificat des les quantitats recaptades en concepte de recàrrec
amb detall dels imports recaptats en període voluntari i en
període executiu.
b) Majors extra pressupostaris del RIAE amb distinció entre període
voluntari i executiu.”

“Article 9. Administració i cobrament
D’acord amb l’article 134 del text refós de la LRHL, la gestió de la
recaptació del recàrrec provincial de l’IAE és a càrrec dels ajuntaments,
que no poden imposar cap taxa, preu o tarifa en contraprestació
d’aquesta gestió.”
Cinquè. Obrir un termini d’exposició pública de trenta dies, comptats a
partir de la data de publicació al BOP, durant els quals podran
presentar-se les reclamacions, objeccions i suggeriments que els
tercers interessats considerin oportunes. L’expedient podrà ésser
consultat a les dependències de la Intervenció General de la Diputació,
ubicades a la Primera Planta del Palau Provincial.

Sisè. Si durant el termini d’exposició pública no es presentessin
reclamacions, el present acord serà elevat a definitiu, procedint-se a la
publicació del text de les modificacions aprovades que entraran en vigor
i seran d’aplicació a partir de l’u de gener de 2017.

PUNT 6.6.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL
SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PER AL PAGAMENT DE
LES OBLIGACIONS D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE
JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.
SEGON TRIMESTRE 2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE per unanimitat queda assabentat del següent:
Es dóna compte de l’informe trimestral a 30 de juny de 2016 relatiu al
compliment dels terminis per al pagament de les obligacions d’acord
amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, que és com segueix:

“D’acord amb l’informe del servei de Comptabilitat, l’article quart de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en el seu apartat tercer,
estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals
han d’elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis de pagament.
Aquest informe ha de remetre's als òrgans competents del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, així com als ens que en cada
Comunitat Autònoma tinguin atribuïda la tutela financera.
Francesc Cid Grau, Tresorer, i Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la
Diputació de Tarragona, INFORMEN:
1. Els períodes mig de pagament ponderat, període mig de pagament
excedit, així com el nombre i import d’obligacions pagades dins del
termini legal i fora d’aquest en el trimestre es presenten per ens dins
l’annex 1 i resumits al quadre següent:

CORPORACIÓ
TURISME

Període
mig de
pagament
(dies)
50
38

Pagaments
dins
el Pagaments fora el període
període legal de 30 dies
legal de 30 dies
Nombre de
Nombre de Import total
Import total
pagaments
pagaments
2407
3.919.837,62
363
1.648.226,88
269
233.888,74
44
44.940,53

BASE

28

835

952.665,03

8

38.704,31

2. Els períodes mig de pendent de pagament, període mig de pendent
de pagament excedit, així com el nombre i import de les obligacions
pendents de pagament del trimestre es presenten per ens dins l’annex
2 i resumits al quadre següent:

CORPORACIÓ
TURISME
BASE

Període
mig de
pendent
de
pagament
(dies)
31
28
41

Pendents de pagament
dins el període legal de 30
dies
Nombre de
Import total
pendents de
pagament
1.263
2.243.963,51
224
231.906,24
150
404.592,04

Pendents de pagament fora
el període legal de 30 dies
Nombre de
pendents de
pagament
118
3
33

Import total

329.757,54
7.122,06
109.633,72

3. El llistat d’obligacions que, transcorreguts més de tres mesos des del
registre de les factures o documents justificatius sense que s’hagi
tramitat l’expedient de reconeixement d’obligacions es presenta en
l’annex 3 i resumides al quadre següent:

CORPORACIÓ
TURISME
BASE

Període mig
operacions pendents
de reconeixement

Nombre
d’operacions
pendents de
reconeixement

142
115
0

39
3
0

33.779,88
7.122,06
0

“

PUNT 6.7.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS. SEGON TRIMESTRE 2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE per unanimitat queda assabentat del següent:
"L'Interventor, d’acord amb la Base d’Execució del Pressupost número
5, dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms a data 30 de juny de 2016,

segons les dades comptables que consten a l’expedient. L'informeproposta és el següent:
“Fets
Finalitzat el trimestre de referència i comptabilitzades les operacions es
procedeix a obtenir del programari de comptabilitat les dades referents a
l’execució pressupostària.
Les dades s’han confeccionat en base a la informació registrada a dates 5
d’agost (Corporació i Turisme) i 8 d’agost de 2016 (BASE) i estan subjectes a
variacions perquè s’han obtingut sense haver-se efectuat el tancament
trimestral de la comptabilitat.
Queden pendents de comptabilitzar les despeses domiciliades del mes de
juny i tres nòmines del període per a Corporació i Turisme (nòmines de maig,
extra de juny i juny) perquè el programari de recursos humans encara no
genera correctament els fitxers de traspàs de la informació. Això no obstant,
en els resums numèrics s’han inclòs els imports previstos, però no en els
estats comptables oficials.
Fonaments de dret
L’article 207 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals estableix que la
Intervenció de l’ens local remetrà informació de l’execució del pressupost i del
moviment de la tresoreria en els terminis i amb la periodicitat que el Ple
estableixi.
El contingut mínim d’aquesta informació es determina a la regla 53 de la
Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
Igualment, la Base d’execució del Pressupost número 5 estableix l’obligació
de la Intervenció de donar compte trimestralment sobre l’execució del
Pressupost de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms, llevat del
quart trimestre que se’n donarà compte amb la liquidació del Pressupost.
Conclusions
1. Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de la Diputació i els
seus organismes autònoms d'acord amb els annexos presentats i el resum
adjunt per al trimestre de referència.
Ens

Pressupost
definitiu

Corporació

235.794.833’16

59.371.682’59 25,18%

54.900.879’14 23,28%

BASE

21.781.885’21

4.007.157’52 18,40%

5.925.624’67 27,20%

Turisme

10.002.390’26

408.544’17

Ajustos
de
consolidació

-5.182.900’00

0,00

0,00

63.787.384’28 24,31%

63.633.053’60 24,25%

Consolidat

“

262.396.208’63

Drets
% drets
reconeguts néts / press.

4,08%

Obligacions
reconegudes
nétes

%
oblig./
press.

2.806.549’79 28,06%

PUNT 6.8.- DACIÓ DE COMPTE, EN APLICACIÓ DE LA BASE 17 DE
LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016,
DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN, DE DATA 15 D’ABRIL DE
2016, QUE AUTORITZA EL CANVI DE DENOMINACIÓ DE LA
PARTIDA 1010.922.48103 DEL PRESSUPOST VIGENT, ON ES
SUBSTITUEIX CONVENI FUNDACIÓ AULA D’ALTS ESTUDIS
ELECTES GUIA DE XARXES SOCIALS PER FUNDACIÓ AULA
D’ALTS ESTUDIS ELECTES GUIA DE XARXES SOCIALS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE per unanimitat queda assabentat del següent:
"L’Interventor dóna compte de l’informe d’Intervenció, en aplicació de la
base 17 de les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016, de
l’acord de la Junta de Govern, de data 22 de juliol de 2016, que
autoritza el canvi de denominació de la partida 1010-922-48103 del
pressupost vigent, on es substitueix "Conveni Fundació Aula d’Alts
Estudis Electes guia de xarxes socials" per "Fundació Aula d’Alts
Estudis Electes guia de xarxes socials".

“1.- Les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2016 preveuen
en la Base 17 les “Normes generals de tramitació” de les modificacions
del pressupost i disposen el següent:
“Normes especials en el cas de canvis de codificació i denominació
d’aplicacions pressupostàries derivades de conveni:
En els casos d’aplicacions pressupostàries que s’han aprovat
nominativament al pressupost com a conseqüència de la voluntat de
signar convenis amb obligacions econòmiques per a la Diputació que
hagin d’imputar-se als capítols 4 o 7 del pressupost de despeses i que
en el moment de la seva aprovació es detecti alguna incidència en la
codificació de l’aplicació pressupostària o en la descripció de l’aplicació,
s’actuarà de la següent manera:
a) Que s’hagi de realitzar un canvi, bé en el segon dígit de la
classificació econòmica de l’aplicació pressupostària (article), que
determina el tipus de perceptor de la subvenció, o bé en la denominació
de l’aplicació pressupostària. En aquests casos, l’òrgan que hagi
d’aprovar la concessió de la subvenció i/o el corresponent conveni
regulador haurà d’autoritzar el canvi en el mateix acord d’aprovació.
D’aquest acord s’haurà de donar compte al Ple.
(...)”

2.- La Junta de Govern, en sessió de data 22 de juliol de 2016, va
acordar el següent:

“Primer.- Autoritzar el canvi de nom de l'aplicació pressupostaria
"Conveni Fundació Aula d’Alts Estudis Electes guia de xarxes socials"
per "Fundació Aula d’Alts Estudis Electes guia de xarxes socials" i
donar compte d'aquest canvi al Ple de la Diputació en la primera sessió
que es celebri.
Segon.- Concedir a la Fundació Aula d’Alts Estudis Electes, la
subvenció de 10.000 € amb càrrec a l'aplicació pressupostaria
1010.922.48103 del pressupost vigent de la Corporació per a la
realització de d'una guia d'usos i aprofitament de les xarxes locals.
Tercer. - Acceptar la justificació presentada per la Fundació Aula d’Alts
Estudis Electes i lliurar l’import de 10.000 € (...)”

3.- Per tant, atès que l’acord de la Junta de Govern de data 22 de juliol
de 2016, de conformitat amb el previst a la base 17 de les Bases
d’execució del pressupost de l’exercici 2016, ha autoritzat un canvi en la
denominació de l’aplicació 1010-922-48103 del pressupost vigent
consistent en què on diu "Conveni Fundació Aula d’Alts Estudis Electes
guia de xarxes socials" ha de dir "Fundació Aula d’Alts Estudis Electes
guia de xarxes socials", cal donar-ne compte al Ple d’aquesta Diputació
en aplicació de l’assenyalada base 17.
En conseqüència, EL PLE ACORDA:
Quedar assabentats en aplicació de la base 17 de les Bases d’execució
del pressupost de l’exercici 2016, de l’acord de la Junta de Govern, de
data 22 de juliol de 2016, que autoritza el canvi de denominació de la
partida 1010-922-48103 del pressupost vigent, on es substitueix
"Conveni Fundació Aula d’Alts Estudis Electes guia de xarxes socials"
per "Fundació Aula d’Alts Estudis Electes guia de xarxes socials".

PUNT 6.9.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE
PRESIDÈNCIA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2016 RELATIU AL
REQUERIMENT PREVI A LA INTERPOSICIÓ DE RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL
DEL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE
DATA 21 DE JULIOL DE 2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia el PLE per unanimitat queda assabentat i ratifica el següent:

1.- En data 27 de setembre de 2016, es va emetre el decret de
Presidència amb número 8004330008-2016-0009364, amb el següent
contingut:

“La Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques va notificar a aquesta Diputació,
en data 11 d’agost de 2016, la Resolució d’aquest organisme, de data
21 de juliol de 2016, per la qual s’aprova la liquidació definitiva de la
participació de la Diputació de Tarragona en els tributs de l’Estat
corresponent a l’exercici 2014.
En la liquidació dels tributs de l’Estat de l’exercici 2014 s’ha calculat la
recaptació estatal pel concepte de l’Impost sobre Hidrocarburs en
4.364.769.418,71 euros, però a continuació dedueix pel concepte
Devolución de ingresos IVMDH (Impuesto sobre las Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos) Sentència TJ UE C-82/12 la quantitat
de 340.191.089,21 euros.
Vistos els informes de la Intervenció General i dels Serveis Jurídics es
proposa requerir a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques perquè
procedeixi a l'anul·lació de l’esmentada Resolució, així com a l’adopció
d’una nova Resolució en la qual s’elimini la deducció de 340.191.089,21
euros, pel concepte Devolución de ingresos IVMDH Sentència TJ UE C82/12, de la recaptació estatal de l’Impost sobre Hidrocarburs, amb el
corresponent augment de la participació pel concepte cessió de l’Impost
sobre Hidrocarburs, i amb un nou càlcul de l’Índex d’Evolució de
exercici 2014 pel del Fons Complementari de Finançament,
compensació de l’IAE Llei 51/2002 i Fons d’Assistència Sanitària, així
com un nou càlcul de l’Índex d’Evolució de exercici 2014 per la
compensació de l’IAE Llei 22/2005.
Segons l’article 34.1.i) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de
Règim Local, correspon al President de la Diputació l’exercici de les
accions judicials i administratives i la defensa de la Diputació en les
matèries de la seva competència, i, en cas d’urgència, en matèries de la
competència del Ple, en aquest darrer supòsit donant compte al Ple en
la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril de Bases de Règim Local i de conformitat amb l’article 44
de la Llei 23/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.
RESOLC:
Primer.- Aprovar l’acció de requeriment previ, previst a l’article 44 de la
Llei 23/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa
administrativa, contra la Resolució de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, de 21 de juliol de 2016, per la qual s’aprova
la liquidació definitiva de la participació de la Diputació de Tarragona en
els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2014.

L’acció esmentada es practica mitjançant l’escrit que figura com annex
en la present resolució.
Segon.- Comunicar l’exercici de la present acció de requeriment, a la
Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, a fi i efecte de sol·licitar
l'anul·lació de la Resolució de 21 de juliol de 2016 i l’adopció d’una de
nova, d’acord amb els continguts expressats en el propi requeriment.
Tercer.- Elevar el present decret de Presidència al Ple de la Diputació
per a la seva ratificació.”

2.- Segons l’article 34.1.i) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases
de Règim Local, correspon al President de la Diputació l’exercici de les
accions judicials i administratives i la defensa de la Diputació, en cas
d’urgència, en les matèries de la competència del Ple, en aquest darrer
supòsit donant compte al Ple en la primera sessió que celebri per a la
seva ratificació.
Per tot el que antecedeix, el PLE ACORDA:
Primer i únic.- Ratificar, en compliment de l’article 34.1.i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, el decret de Presidència
amb número 8004330008-2016-0009364, de data 27 de setembre de
2016, mitjançant el qual s’aprova l’acció de requeriment previ, previst a
l’article 44 de la Llei 23/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
contenciosa administrativa, contra la Resolució de la Secretaria General
de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, de 21 de juliol de 2016, per la qual s’aprova
la liquidació definitiva de la participació de la Diputació de Tarragona en
els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2014.

PUNT 6.10.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
DE LA CORPORACIÓ I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS DE
L’EXERCICI DE 2015.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia el PLE per unanimitat ACORDA :
En data 20 de juliol de 2016 es va dictaminar favorablement per la
Comissió Especial de Comptes el Compte General de la Diputació de
Tarragona de l'exercici 2015, format per la Intervenció i rendit pel
President de la Corporació i confeccionat d'acord amb el següent
conjunt normatiu:
-

RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-

Reial Decret 500 de 20 d'abril, de desenvolupament del títol VI
de la Llei reguladora d'hisendes locals en matèria de
pressupostos.

-

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova
la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

D’acord amb aquesta normativa el compte general està format per:
a) Els comptes anuals de la Corporació de la Diputació de
Tarragona;
b) Els comptes anuals dels seus organismes autònoms;
c) Els comptes anuals de les societats mercantils de capital
íntegrament propietat de l’ens local.
d) Els comptes anuals de els entitats públiques empresarials.
Cada un d’aquests ens elaborarà les seus comptes anuals. Per tant, el
Compte General de la Diputació de Tarragona està format per:
Els comptes anuals de la Corporació de la Diputació de
Tarragona,
Els comptes anuals de l’Organisme Autònom del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona
Els comptes anuals de l’Organisme Autònom de Gestió
d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, BASE.
Els comptes anuals de cada un d’aquests ens estaran formats per:
a) El balanç
b) El compte del resultat econòmic-patrimonial.
c) L’estat de canvis en el patrimoni net
d) L’estat de fluxos d’efectiu
e) L’estat de liquidació del Pressupost.
f) La memòria.

Als Comptes anuals s’hi ha d’unir la següent documentació:
a) Actes d’Arqueig de les existències de Caixa referides a final de
l’exercici.
b) Certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a final
d’exercici i en cas de discrepància entre els saldos comptables i
bancaris, s’aportarà l’estat de conciliació , autoritzat per
l’Interventor o per l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
c) Comptes anuals de les societats mercantils amb participació
majoritària de l’entitat local.

d) Els comptes anuals de les unitats dependents de l’entitat local
incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En el
nostre cas el Consorci del Camp de Tarragona.
e) Els estats integrats i consolidats dels comptes que el Ple hagi
determinat elaborats d’acord amb l’Ordre HAP/1489/2013, de 18
de juliol, per la qual s’aproven les normes per a la formulació de
comptes anuals consolidades en l’àmbit del sector públic. Es
porten els següents estats consolidats
-Estat de liquidació del pressupost a nivell de capítols.
-Resultat pressupostari.
-Balanç.
-Compte de resultats econòmic – patrimonial.
-Estat de canvis en el patrimoni net.
-Estat de fluxos d’efectiu.
f) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.
g) Memòria demostrativa del grau d’assoliment en què s’hagin
complert els objectius programats amb indicació dels previstos i
assolits amb el seu cost.
Així mateix es porta la següent documentació addicional no requerida
per la Instrucció de Comptabilitat.
- Memòria de gestió de Tresoreria de l’exercici 2015.
- En acord separat, es dóna compte dels informes de control
financer corresponents a 2015.
El compte ha estat degudament informat per la Intervenció.
I tenint en compte l'informe de l'Interventor, relatiu al Compte General
de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms corresponents a
l'exercici 2015, i d'acord amb el que disposa el RDL 2/2004 de 5 de
març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i d’acord amb l'informe de registre general de data 31
d’agost de 2016 on informa que no s’han presentat al·legacions dins el
termini establert (publicació al BOP núm. 145 de 29/07/2016),
S'ACORDA:
Aprovar el Compte General de la Diputació de Tarragona de l’exercici
2015, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
Corporació.
Organisme Autònom Patronat de Turisme.
Organisme Autònom de BASE - Gestió d’Ingressos.

PUNT 6.11.- DACIÓ DE COMPTE DELS INFORMES PROVISIONALS
DE CONTROL FINANCER I FISCALITZACIÓ A POSTERIORI DE
L’EXERCICI 2015 DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I DELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia el PLE queda assabentat del següent:
L’Interventor dóna compte a la Comissió d’Hisenda i Economia de
l’informe-proposta d’Intervenció relatiu als informes provisionals de
control financer i fiscalització a posteriori de l’exercici 2015 de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms:
“1.

Antecedents

L’Interventor General de la Diputació de Tarragona va aprovar el Pla
d’Auditories i Control Financer a realitzar durant l’exercici 2016, el qual incloïa
la totalitat de les actuacions de control financer i fiscalització a posteriori que
es preveien realitzar durant l’exercici 2016 sobre tots els ens que integren la
Diputació. Entre les actuacions previstes estava la realització del control
financer i fiscalització a posteriori de tots els ens de la Corporació
corresponent a l’exercici 2015.
2.

Resultat dels treballs

En termes generals, el resultat dels treballs ha estat satisfactori i no s’han
detectat incidències representatives de procediments o tramitacions
incorrectes per part dels òrgans gestors.
El total de procediments de revisió realitzats sobre tots els ens ha estat de 205
(84 de Corporació, 59 de BASE i 62 del Patronat de Turisme). Pel que fa
referència a les incidències detectades, a tall de resum, són les que
s’enumeren en el següent quadre; la gran majoria tenen assignat el nivell de
repercussió “lleu” i tenen caràcter d’incidències menors de legalitat:

Ens
Corporació
OA BASE
OA Patronat de Turisme

Total incidències
36
19
10

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

Programa

Prova

Expedients

Àrea: Balanç de situació

Univers Mostra % exp

Immob. No financer

Revisió despeses inversió

Tresoreria

Creuament transferències bancàries

Creditors c/t

Circularització creditors

Àrea: Compte de resultats
Vendes, tributs i pp

Imports

947

58

6%

-

-

-

697

111

16%

Univers Mostra % exp

Revisió taxes i preus públics
Revisió despeses corrents generals

-

-

Univers
9.287.050,30

Mostra

%

5.058.977,45

54%

1.812.908.914,62 510.734.108,99

28%

28.724.201,70

18.305.838,88

64%

Univers

Mostra

%

-

2.280.228,83

137.156,56

6%

14.883

95

0,64%

19.523.163,04

3.047.072,66

16%

1.867

66

3,54%

2.954.240,88

1.390.771,02

47%

Despeses corrents
Revisió tall d'operacions
Àrea: Contractació
Contractació

Univers Mostra % exp
Revisió expedients formalitzats

75

18

24%

Univers

Mostra

%

-

-

-

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

Opinió sobre comptes
anuals

Conclusions sobre
compliment de la legalitat

Corporació

Favorable

Favorable amb incidències

OA BASE

Favorable

Favorable amb incidències

OA Patronat de Turisme

Favorable

Favorable amb incidències

3.

Proposo

Donar compte a la Comissió Informativa d’Hisenda i Economia del resultat
dels informes provisionals de control financer i fiscalització a posteriori de
l’exercici 2015 corresponents a la Diputació de Tarragona i als seus
organismes autònoms.”

La Comissió d’Hisenda i Economia queda assabentada i dictamina
elevar-lo al Ple per al seu coneixement."

7.- ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ
D'INGRESSOS
PUNT 7.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚMERO 3 DEL PRESSUPOST DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS PER A L’EXERCICI 2016.

De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
El cap de Gestió Econòmica amb el vistiplau de l’Interventor, ha emès
informe de data 12 de setembre de 2016, relatiu a l’expedient de
modificació de crèdit número 3 de l’exercici 2016 de BASE, Gestió
d’Ingressos i que textualment diu:
“Que emet el cap de Gestió Econòmica de BASE, Gestió d’Ingressos de
la Diputació de Tarragona, d’acord amb l’art. 172 del Reglament
d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i en
relació a la modificació de crèdit núm. 3 de l’exercici 2015.
De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
d’aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
capítol I, secció 2ª articles 172 a 182 en relació als crèdits i les seves
modificacions.
Vist l’estat d’execució de diverses aplicacions pressupostàries del
pressupost de BASE per a l’exercici 2016, es fa necessari suplementar
les dotacions existents en concepte de Retribucions personal laboral
temporal, Fons Social del personal, Conservació Locals, Material
d’oficina, Adquisició publicacions, Contractes de neteja, Desplaçaments
i Adquisició de Software Informàtic.
El principal increment es produeix en les quantitats relacionades amb la
Conservació dels locals, Contractes de Neteja i Adquisició de software
informàtic, les quals són fonamentals per garantir el compliment de
l’objectiu estratègic de donar el màxim servei als Ajuntaments que
tenen delegada la gestió dels seus tributs a BASE.
Per altre banda, amb aquesta modificació s’adeqüen les dotacions de
les partides de Retribucions Personal Laboral Temporal amb la de
Retribucions Personal Laboral Fix.
Atès allò que estableix l’art. 6è, 5 dels Estatuts de BASE – Gestió
d’Ingressos en el sentit que correspon al Consell Rector dictaminar el
projecte de pressupost i modificacions de crèdit.
És per tot l’exposat, que es proposa aprovar Expedient de Modificació
de Crèdit número 3 de l’exercici 2016 en els termes que s’indiquen i
segons detall de despeses i finançament:

DESPESES
Per suplement de crèdit
7030/932/131
7030/932/16204
7030/932/21200

Retribucions Personal Laboral Temporal
Despeses Socials Personal
Conservació Locals

170.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €

7030/932/22000
7030/932/22001
7030/932/22700
7030/932/23120
7030/932/64100
Total

Material oficina
Adquisició Publicacions
Contractes neteja
Desplaçaments
Adquisició Software Informàtic

10.000,00
20.000,00
75.000,00
15.000,00
200.000,00
550.000,00

€
€
€
€
€
€

Altres remuneracions
Dietes
Interessos Comptes Tresoreria
Adquisició equips informàtics

190.000,00
15.000,00
145.000,00
200.000,00
550.000,00

€
€
€
€
€

FINANÇAMENT
Per Baixa
7030/932/13002
7030/932/23020
7030/932/3101
7030/932/62600
Total

Per tot això, vist l'acord del Consell Rector de BASE el PLE ACORDA :
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2016,
en els termes que s’indiquen:

DESPESES
Per suplement de crèdit
7030/932/131
7030/932/16204
7030/932/21200
7030/932/22000
7030/932/22001
7030/932/22700
7030/932/23120
7030/932/64100
Total

Retribucions Personal Laboral Temporal
Despeses Socials Personal
Conservació Locals
Material oficina
Adquisició Publicacions
Contractes neteja
Desplaçaments
Adquisició Software Informàtic

170.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
20.000,00
75.000,00
15.000,00
200.000,00
550.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Altres remuneracions
Dietes
Interessos Comptes Tresoreria
Adquisició equips informàtics

190.000,00
15.000,00
145.000,00
200.000,00
550.000,00

€
€
€
€
€

FINANÇAMENT
Per Baixa
7030/932/13002
7030/932/23020
7030/932/3101
7030/932/62600
Total

Segon .- Obrir un termini d'exposició pública de 15 dies comptats a
partir de la data de publicació al BOP, durant els quals els interessats
podran presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Tercer.- Si durant el termini d'exposició pública
reclamacions, l'aprovació serà definitiva.

no es presenten

PUNT 7.2.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU DE DIVERSES TAXES, LES MULTES COERCITIVES, LES
INFRACCIONS URBANÍSTIQUES I LA INSPECCIÓ DE LA TAXA PER
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DE L’AJUNTAMENT D’ALDOVER.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament d’Aldover ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 28 de juliol de 2016, relatiu a la
delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de
la taxa per llicències urbanístiques, la taxa per llicències d’activitat, la
taxa per llicència d’auto-taxi, les multes coercitives, les infraccions
urbanístiques i la inspecció de la taxa per llicències urbanístiques, a
favor de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els articles 4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, (en
endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), i article 7 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament d’Aldover varen formalitzar, en
data 15 de juny de 2004, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 6 de setembre de
2016, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
d’Aldover a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple
en la sessió del dia 28 de juliol de 2016, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:
a) Delegació de la recaptació en període executiu de:
1. Taxa per llicències urbanístiques
2. Taxa per llicències d’activitats
3. Taxa per llicència d’auto-taxis
4. Multes coercitives
5. Infraccions urbanístiques
b) Delegació de la inspecció de la Taxa per llicències urbanístiques

Segon: Incorporar al present acord, com annex 1, de l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents.
Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2020 prorrogable per reconducció tàcita, per
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica
que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i
la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a
BASE-Gestió d’Ingressos.
Cinquè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Sisè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Setè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT D’ALDOVER A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributaria dels ingressos de dret públic següents:
-

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

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

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i
exposició pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria
de gestió dels ingressos delegats.

d)
e)
f)
g)

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

APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic
següents:
1.
2.
3.
4.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES:
Taxa de subministrament d’aigua
Taxa de clavegueram
Taxa de recollida d’escombraries
Taxa de cementiri municipal

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions
de pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o
denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES:
Taxa de subministrament d’aigua
Taxa de clavegueram
Taxa de recollida d’escombraries
Taxa de cementiri municipal
Taxa per llicències urbanístiques
Taxa per llicències d’activitats
Taxa per llicència d’auto-taxi
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS
1. Sancions administratives

-

2. Multes coercitives
3. Infraccions urbanístiques
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

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

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

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

a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les
declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua

PUNT 7.3.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU DE LES COSTES JUDICIALS DE L’AJUNTAMENT DE LA
GALERA.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament de la Galera ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 30 de juny de 2016, relatiu a la
delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu
d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de costes judicials, a
favor de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els articles 4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, (en
endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), i article 7 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de la Galera varen formalitzar,
en data 29 de març de 2005, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 6 de setembre de
2016, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de la Galera a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu
Ple en la sessió del dia 30 de juny de 2016, tal com consta al certificat
de l’acord indicat en la part expositiva:
-

Delegació de la recaptació en període executiu d’altres ingressos
de dret públic en la modalitat de costes judicials

Segon: Incorporar al present acord, com annex 1, de l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents.

Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2020 prorrogable per reconducció tàcita, per
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica
que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i
la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a
BASE-Gestió d’Ingressos.
Cinquè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Sisè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Setè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE LA GALERA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributaria dels ingressos de dret públic següents:
-

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

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

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

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

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa del cementiri
5. Taxa per guals

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

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

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa del cementiri
5. Taxa per guals
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC:
1. Costes judicials

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos
que resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les
funcions pròpies del procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i
acreditacions de pagament.

c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs,
interessos de demora i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de
pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats
en l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos
indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de
l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les
declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.

PUNT 7.4.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU DE LES MULTES COERCITIVES DE L’AJUNTAMENT DE
GARCIA.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament de Garcia ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 26 de juliol de 2016, relatiu a la
delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de
les multes coercitives, a favor de la Diputació de Tarragona, de
conformitat amb els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, (en endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), i article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Garcia varen formalitzar,
en data 11 de juliol de 2001, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 6 de setembre de
2016, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.

Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Garcia a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple
en la sessió del dia 26 de juliol de 2016, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:
-

Delegació de la recaptació en període executiu de les multes
coercitives.

Segon: Incorporar al present acord, com annex 1, de l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents.
Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2020 prorrogable per reconducció tàcita, per
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica
que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i
la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a
BASE-Gestió d’Ingressos.
Cinquè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Sisè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Setè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE GARCIA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:

-

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

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el
sól, subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses
explotadores, tant les que afectin a la generalitat o una part important
del veïnat, com les que no.

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES

-

-

-

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATUTRALESA URBANA
TAXES I PREUS PÚBLICS
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de clavegueram
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el
sól, subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses
explotadores, tant les que afectin a la generalitat o una part important
del veïnat, com les que no.
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS
1. Sancions administratives
2. Multes coercitives
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC:
1. Execucions subsidiàries
2. Danys contractuals

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

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

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

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

PUNT 7.5.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA REVOCACIÓ DE LA
DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN
PERÍODE VOLUNTARI DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES I LA REGULARITZACIÓ DE LES
DELEGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament de Montferri ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 19 d’abril de 2016, relatiu a la revocació
de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor
de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els articles 4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, (en
endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), i article 7 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL).
Així mateix, s’ha detectat que en la tramitació per acceptar la delegació
de facultats de diversos conceptes acordades pel Ple de l’Ajuntament
de Montferri que va tenir lloc el dia 30 de juny de 2004, es va ometre

l’acceptació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari i en període executiu de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Montferri varen formalitzar,
en data 20 de gener de 2006, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 6 de setembre de
2016, és favorable a l’acceptació de la revocació de la delegació de
facultats indicada i també és favorable a l’acceptació de la delegació,
omesa en el seu moment i que estava inclosa en l’acord de delegació
de l’Ajuntament de Montferri de data 30 de juny de 2004 en relació amb
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de
l’Ajuntament de Montferrir a favor de la Diputació de Tarragona,
acordada pel seu Ple en la sessió del dia 19 d’abril de de 2016, tal com
consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
-

Revocació de la recaptació en període voluntari de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, delegació
adoptada per acord del ple municipal del 30 de juny de
2004 i que es va acceptar pel Ple de la Diputació de
Tarragona de 4 d’abril de 2005.

Segon: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Montferri a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu
Ple en la sessió del dia 30 de juny de 2004, i omesa en el seu moment:
-

Delegació de la recaptació en període voluntari i en període
executiu de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Tercer: Incorporar al present acord, com annex 1, de l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents.
Quart: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2020 prorrogable per reconducció tàcita, per
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.
Cinquè: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica
que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i

la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a
BASE-Gestió d’Ingressos.
Sisè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Setè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Vuitè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per
a signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE MONTFERRI A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
-

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

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

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

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

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
TAXES I PREU PÚBLICS:
1. Taxa de subministrament d’aigua

-

2. Taxa pel sortidor d’aigua
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa de clavegueram
IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES (VEDAT DE CAÇA)
CONTRBUCIONS ESPECIALS
MULTES I SANCIONS

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

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

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
TAXES I PREU PÚBLICS:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa pel sortidor d’aigua
3. Taxa d’escombraries
4. Taxa de clavegueram
IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES (VEDAT DE CAÇA)
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
MULTES I SANCIONS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

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

APARTAT 4
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de
l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)
d)

Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Presentació davant l’Agència Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de
les declaracions.
Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels
actes administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.

PUNT 7.6.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU
I
LA
INSPECCIÓ
DE
L’IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES I LA TAXA PER
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DE L’AJUNTAMENT DE SENAN.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament de Senan ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 23 de juliol de 2016, relatiu a la
delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu i la
inspecció de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la
taxa per llicències urbanístiques, a favor de la Diputació de Tarragona,
de conformitat amb els articles 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, (en endavant LRJAP-PAC), 106.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en
endavant LRBRL), i article 7 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Senan varen formalitzar,
en data 29 de març de 2005, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 6 de setembre de
2016, és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de
l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Senan a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple
en la sessió del dia 23 de juliol de 2016, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:

-

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

Segon: Incorporar al present acord, com annex 1, de l’annex del
conveni esmentat a la part expositiva, on consten les delegacions
vigents.
Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2020 prorrogable per reconducció tàcita, per
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que
qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte
l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica
que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i
la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a
BASE-Gestió d’Ingressos.
Cinquè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Sisè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Setè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE SENAN A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

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

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

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

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
TAXES:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de recollida d’escombraries
3. Taxa de clavegueram
CONTRIBUCIONS ESPECIALS

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

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

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES:
1. Taxa de subministrament d’aigua
2. Taxa de recollida d’escombraries
3. Taxa de clavegueram
4. Taxa per llicències urbanístiques
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
MULTES I SANCIONS
EXECUCIONS SUBSIDIARIES

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

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

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

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

APARTAT 5
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de
l’aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agència Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les
declaracions.

d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.

8.- ASSUMPTES DEL PATRONAT DE TURISME

PUNT 8.1.- PROPOSTA D'ESTABLIMENT D'UN PREU PÚBLIC PER
L'ASSISTÈNCIA A LA XXVIIa. NIT DEL TURISME 2016
ORGANITZADA PEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona té previst
organitzar el proper 24 de novembre la XXVIIa Nit del Turisme de la
Costa Daurada. En aquest acte es pretén reunir al sector turístic del
territori, tant públic com privat, com a acte de cloenda de la temporada
turística i posar de manifest la dinàmica en què es troba el sector.
La Diputació de Tarragona estableix com a forma de cooperació
municipal i foment dels interessos turístics de la província un seguit
d’iniciatives que donen contingut a aquesta funció pública. La Nit del
Turisme es tracta d’un esdeveniment social en foment del turisme de
les nostres comarques amb la finalitat de fer convergir i integrar els
interessos i perspectives dels diferents agents tan del sector públic com
del sector privat en un marc d’actuació que propicia la comunicació i
cohesió del sector
Fora dels supòsits en què l’assistència a l’esdeveniment deriva d’una
invitació
de
caràcter
protocol·lari
(autoritats,
representants
d’institucions, càrrecs electes, guardonats) o del propi personal del
PTDT o de la Diputació de Tarragona que per raons de servei
assisteixin a l’acte, a la resta d’assistents se’ls ha vingut exigint en tots
els anys de celebració d’aquest esdeveniment el pagament d’una
quantitat en concepte de preu públic, que cobreix només una part del
cost de la despesa de restauració.
L’actuació va ser aprovada en el Pla d’Actuació 2016 del PTDT i
existeix crèdit suficient per al seu finançament a l’aplicació
pressupostària 7010/432/22606/01 (A2016003142), subprojecte 27, per
import de 60.000 €.
A nivell d’ingressos, en el Pressupost d’ingressos d’enguany hi figura
l’aplicació pressupostària 7010/34900 “Preu Públic Nit del Turisme” amb
una previsió inicial de recaptació de 5.500,00 €, que corresponen a una
previsió inicial d'assistents obligats al pagament de 220 pax.
D’acord amb l’art. 44.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, l’import del preu públic establert ha de cobrir, com a mínim, el
cost del servei o de l’activitat realitzada. No obstant això, l’apartat 2 del

mateix article, preveu que per raons socials, benèfiques, culturals o
d’interès públic que ho aconsellin, es poden fixar preus públics per sota
del cost del servei.
La previsió de costos corresponents a les despeses ocasionades amb
motiu de l’organització de la XXVIIa Nit del Turisme de la Costa
Daurada 2016 és de 60.000 €, segons relació adjunta, dels quals
21.175 € corresponen a despeses de restauració.
Dels antecedents anteriors, resulta el següent:
El grau de cobertura de l'acte és del 9,16% (percentatge de
cobertura entre el total de despeses i el total d'ingressos).
El grau de cobertura de la despesa només pel que fa a
restauració és del 25,97 % (percentatge de cobertura entre el
total de la despesa de restauració i el nombre total
d'assistents que es preveu de 550).
El grau de cobertura dels assistents obligats al pagament és
del 64,94 % (percentatge entre el cost de restauració per
persona assistent i la previsió de preu públic).
Per tot l’exposat, S'ACORDA:
1.- Aprovar el preu públic aplicable per l’assistència a la XXVIIa Nit del
Turisme per un import de 25 € /pax (IVA inclòs)
2.- Acordar la no subjecció al preu públic del personal del Patronat de
Turisme i de la Diputació de Tarragona que per raons de servei
assisteixin a l’acte.
3.- Declarar exempts del pagament del preu públic aquells casos en
què l’assistència a l’esdeveniment derivi d’una invitació de caràcter
protocol·lari.
4.- Establir que les despeses en concepte de restauració de la Nit del
Turisme, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7010/432/22606/01
(A2016003142), subprojecte 27, presenten un grau de cobertura del
preu públic aprovat del 64,94% a l’espera de la liquidació definitiva.
5.- Publicar l’acord en el BOP un cop aprovat definitivament l’expedient.

9.- MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLITICS
MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DE
PRODUCCIÓ I
CONSUM
D'ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA SOBIRANIA
ENERGÈTICA LOCAL PRESENTADA PEL GRUP D'ERC, CIU, PSC I
CIUTADANS.
DEBAT

S'obre el debat i el President passa la paraula al Sr. Aspa portaveu del
Grup polític ERC
"Ens hem de congratular que els grups presents en aquest moment
aquí, Ciutadans, PSC, Convergència i ERC avui hem signat una moció
conjunta que el que intenta es traslladar al Govern Espanyol en aquest
moment que apliqui les mesures necessàries que es van aprovar l'any
2015, que el canvi climàtic havia de ser inferior a 2 graus centígrads i
instar a totes les institucions per a que treballessin conjuntament per
fer-ho possible i que no sobrepasses aquest llindar i a més advertia
seriosament amb els problemes de combustió, dels combustibles fosils i
no perllongar un model energètic que és insostenible. És el que en
aquesta moció subscrivim, intentem demanar al Govern que reflexioni,
que el RD900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions
administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de
subministrament d'energia amb autoconsum i de producció i que
poguessin potenciar les empreses amb l'autoconsum, amb energies
renovables, energies que siguin més factibles de poder adquirir i més
barats de consum amb el temps i que siguem una mica més
responsables. Aquesta Moció va en la linea de tots i és la que ha estat
conjuntament consensuada.
Gràcies"
El President agraeix a tots els grups per donar-hi suport

MOCIÓ
El 29 de desembre de l'any 2015 es van dur a terme més de 2.500
actes arreu del món, incloent a Catalunya els de Barcelona, Tarragona i
Girona entre d’altres, per tal d’aconseguir que els governs signessin un
acord mundial per fer front el canvi climàtic i s’implementessin les
mesures necessàries per impedir que l’augment de la temperatura del
planeta sobrepassi els 2 graus centígrads. Tots aquests actes volien ser
una crida ciutadana perquè els representants polítics es comprometin i
prenguin mesures efectives per tal de reduir les emissions de diòxid de
carboni i iniciar una transició energètica basada en les energies netes i
en una gestió democràtica i adaptada a la futura disponibilitat
energètica.
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de
l’Estat espanyol, es troba en una situació complexa amb un obligat
predomini del consum en massa de combustibles fòssils. Tots els
àmbits científics internacionals estan d’acord en que són aquests els
principal responsables del canvi climàtic global
L’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els
successius governs centrals han perllongat un model energètic
insostenible on fins i tot es justifica perllongar la vida de les actuals

centrals nuclears quan existeixen alternatives a la substitució completa
d’aquests perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica per
energies renovables, juntament amb un ús més eficient de l’energia.
L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de
crear un nou model energètic sostenible i democràtic que ens permeti
fer front a la realitat del canvi climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir
la dependència energètica de l'exterior –quelcom a tenir molt en compte
en la construcció d’un nou estat- i genera energia elèctrica de forma
descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda,
incrementa l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les
empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina
que, en mans de l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa
energètica.
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot
un seguit d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de
l'Estat es van aprovar mesures que van significar la paralització de les
inversions en energies renovables i la imposició de llindars de potència
per a les instal·lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les
primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment,
amb caràcter retroactiu. Una clara estratègia per limitar la sobirania
energètica tant de la ciutadania com de les administracions públiques.
La culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el
“Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades
de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción
con autoconsumo” on culmina tot aquesta pressió contra les energies
renovables amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per
l'autoconsum
i
l'emmagatzematge
d'energia,
allunyant-se
definitivament del model de “balanç net i sobirà”, energèticament
parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn.
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les
prioritats de l'actual administració de l'Estat cap a la potenciació de les
grans empreses i oligopolis energètics, oposada al desenvolupament de
polítiques energètiques alternatives, sostenibles, eficients i que prioritzin
el benefici de la ciutadania deixant sense efectes, entre d’altres
l’autonomia local en matèria de subministraments
Malgrat què les grans companyies energètiques mantenen encara
privilegis que les permeten mantenir les energies renovables en el rang
de producció testimonial
existeixen iniciatives que aposten per
l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable, de proximitat i al mateix
preu que l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre país en un
lloc més sostenible i més respectuós amb el medi.
És per tot l’exposat que la Diputació de Tarragona

Primer. Manifesta la seva més gran oposició a la política energètica de
l’estat espanyol en especial en allò que fa referència a la penalització
de l’autoproducció i autoconsum d’energia verda i que va culminar en
l’aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es
regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les
modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de
producció amb autoconsum del qual en demana la seva derogació
immediata.
Segon. Sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el Govern de
l’Estat a eliminar els impediments i traves injustificades a l ’autoconsum
i l’autogeneració elèctrica així com a presentar el marc legal que
garanteixi l’accés de la ciutadania a l’autogeneració d’energies
renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles,
eliminant entrebancs i qualsevol aspecte discriminatori existent.
Tercer. Exigir al Govern de l'Estat el compliment de la directiva europea
sobre el consum i la producció energètiques per a usos industrials.
Aquesta és una necessitat essencial per a què el clúster químic de les
comarques tarragonines tingui millors condicions en relació al preu de
l'energia i pugui millorar així la competitivitat de les empreses i garantir
el manteniment dels llocs de treball que genera el sector.

VOTACIÓ
Sotmesa a votació la Moció presentada es aprovada per 22 vots a
favor, es a dir per unanimitat dels diputats assistentes a la sessió.
PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Aspa portaveu del grup polític d'ERC
"Remarcar que tal i com el grup ERC va votar en contra en la Comissió
informativa hi ha un acord de la Junta de Govern que volem posar de
manifest, el nostre rebuig en que la Diputació de Tarragona, entenen
que en la seva funció de col·laboració, assigni una
aportació
econòmica al pressupost per comprar un vehicle a la Benemèrita.
Pensem que degut a que són competències no transferides al Govern
Català que són notòriament de l'Estat, que son unes competències que
no tenim. Que entenem perfectament que això no tindrà la validesa que
podria tenir que formes part d'una flota de vehicles que anés pels
pobles per poder ajudar a aquesta gent jubilada a la gent gran que ha
d'anar a fer el control d'armes això en aquest moment a la capital de
comarca, això es impossible amb un vehicle, han de ser molts vehicles,
molta disposició pensem que degut al finançament de l'espai a que son
sotmesos per part del govern central si a damunt tinguéssim que donar
aquest diners. Res en contra de la Benemèrita, la seva funció molt
lloable d'acord, però aquest no es el moment adequat i tampoc és una
manera de funcionar de la Diputació.

Simplement mostrem el nostre rebuig."

Intervè el President dient:
" Només un comentari per respondre a la posició del seu Grup. Li puc
assegurar que aquesta acció de la Diputació com tantes d'altres té una
finalitat molt directa a la que vostè l'hi aludia en la seva intervenció, que
és ajudar a tota la gent que no s'hagi de desplaçar per tal de donar
compliment al que la llei obliga, pel que fa referencia al control i a
l'inspecció de la seves armes siguin caçadors o siguin persones que per
diferents finalitats tinguin atribuïdes aquest servei
Certament aquest vehicle el que farà és fer d'oficina ambulant per poder
anar a cada capçalera de comarca o localitat important segona o
tercera de cada comarca per poder dir, com els equips que fan els
desplaçaments dels DNI o de semblant manera, i per poder durant
unes hores o uns dies fer el control d'aquest armament insitu, sense
que s'hagin de desplaçar les persones. Ens va semblar que això si que
s'avé a l' estil de la Diputació i a l'ajuda i cooperació als municipis. Tot
aquell municipi que no li calgui desplaçar-se fem una ajuda a totes
aquelles persones i tots els col·lectius que amb això hem beneficiat al
compliment de la llei i aleshores els evitarà molèsties innecessàries.
Des d'aquest punt de vista ens va semblar que era pertinent tot i que
evidentment és una cosa que habitualment no fem i que no és
previsible que la fem de manera sovintejada, desitgem que aquest
vehicle el gestionin molt bé, duri molts anys i que puguin fer un bon
servei i naturalment se'n puguin gaudir tothom del Camp de Tarragona i
de les Terres de l'Ebre . Aquesta es la raó principal. "

Per finalitzar, el President diu:
"No voldria deixar amb indiferència l'absència de dos Diputats que avui
no ens han pogut acompanyar. Concretament, el Sr. Jordi Cartanyà
que no es troba aquí entre nosaltres per raó de malaltia greu de la seva
mare i no es altre qüestió el que li impedeix sinó estar al costat de la
seva mare. Li volem fer arribar des d'aquí el nostre suport i el nostre
afecte en aquests dolorosos moments
I l'altre de sentit contrari, la vida es així, no tinc al meu costat el Diputat
Josep M. Cruset perquè ha sigut recentment pare del seu segon fill
d'ell i de la seva esposa i naturalment ens volem congratular d'aquest
feliç naixement que es el que ha impedit que avui ens acompanyi."

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan son les
onze hores trenta minuts, jo la Secretària dono fe.
Josep Poblet Tous

Pilar Sánchez Peña

