DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 31 DE MARÇ DE 2017

Tarragona, 31 de març de 2017
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 Maria
Cruset Domènech, Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern, i dels Diputats i
Diputades, Il·ltre. Sr. Gervasi Aspa Casanova, Il·ltre. Sr. Josep Fèlix
Ballesteros Casanova, Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia, Il·ltre. Sr.
Jordi Cartanyà i Benet, Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon, Il·ltre. Sr.
Edgar Fernández Blázquez, Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca, Il·ltre. Sr.
José Luis Martín García, Il·ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra, Il·ltre. Sr. Pere
Granados Carrillo, Il·ltre. Sr. Martí Carnicer Vidal, Il·ltre. Sr. Joan Josep
Malràs Pascual , 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 Francesc Piqué 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.
Excusa la seva assistència l'Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora.
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 CELEBRADA AMB
CARÀCTER ORDINARI EL 24 DE FEBRER DE 2017.
S'aprova l'acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia
24 de febrer de 2017, per aplicació del règim de sessions aprovat per
acord del Ple de 28 de juliol de 2015.

1

PUNT 1.2.- DACIÓ DE COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS DE LA
BIENNAL D'ART 2017.
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 23 de desembre
de 2016, va aprovar inicialment les bases específiques per a la concessió
dels Premis de la Biennal d’Art 2017 del Museu d’Art Modern de l’àrea del
Servei d’Assistència al Ciutadà.
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. 247 de 30 de desembre de 2016) i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7278 de 2 de gener de 2017).
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. 39 de 24 de febrer de 2017.
El Ple en queda assabentat.

2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 2.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA
DEL NÚM. 430 AL 874 DE 2017.
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. 430 al 874 de 2017, amb un total
de 445 distribuïts de la següent manera:
13
1
37
26
5
4
50
39
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Formació i Desenvolupament de RH
Gestió de Recursos Humans
Gestió Econòmica i Nòmina
Planificació
Polítiques Actives d'Ocupació
Relacions Laborals i Administració de RH
Selecció i Provisió
Vinculació

10
14
2
27
1
1
3
20
1
17
35
7
4
122
2
1
1
2

Patrimoni
Secretaria General
Serveis Jurídics
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Presidència
Projectes Europeus
Intervenció General
Serveis Econòmics
Unitat Gestora d'Ingressos
Cultura
Gestió de Centres d'Educació
Museu d'Art Modern
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Administració i Gestió d'Informació General
Formació
Salut Pública
Projectes i Obres
Unitat de Planificació i Gestió Financera

3.- PROPOSTES DE PRESIDÈNCIA

PUNT 3.1.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ I EXTINCIÓ DE LA
“SOCIETAT PROMOTORA DEL PARC TECNOLÒGIC DE TARRAGONA,
SL”.
FETS
Els projectes dels diferents parcs de la URV es van gestar a l’empara de
les ajudes del Pla nacional d’R+D impulsades pel Ministeri d’Educació i
Ciència (MEC), que oferia crèdits sense interessos per al
desenvolupament de Parcs Científics i Tecnològics impulsats per
universitats. Aquests ajuts s’havien de canalitzar mitjançant entitats
promotores que havien de ser empreses, entitats públiques o entitats
sense afany de lucre tal i com disposa la “Orden CTE/350/2004, de 10 de
febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas del Plan Nacional de I+D+I (2004-2007) para proyectos de I+D
realizados en Parques Científicos y Tecnológicos.”
Per acord de Junta de Govern d’1 de juliol de 2005, la Diputació de
Tarragona va adquirir 60 participacions socials per un valor nominal de
100 euros cadascuna d’elles del capital de “Societat Promotora del Parc
Tecnològic de Tarragona, SL”, amb CIF B43777069 i domicili social al C/.
Escorxador, s/n, de Tarragona. Aquesta societat fou constituïda el dia 10
de setembre de 2004 en escriptura pública davant del Notari Martín
Garrido Melero, amb el número de protocol 1873 i va ser inscrita en el
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Registre Mercantil de Tarragona, al tom 2045 de Societats, foli 189, full
T30311.
La societat es va constituir per temps indefinit i inicià les operacions el dia
de la signatura de l’escriptura de constitució.
La distribució del capital social era la següent:
RAÓ SOCIAL

NOMINAL

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE TARRAGONA
ASSOC D'EMPRESES QUÍMIQUES DE TARRAGONA (AEQT)
FUNDACIÓ URV
FUNDACIÓ PRIVADA ICIQC
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TGNA
CAIXABANK
BBVA
CONFED EMPRESARIAL DE LA PROVÍNCIA DE TGNA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
19.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

TOTAL CAPITAL SOCIAL PARC TECNOLÒGIC

91.000,00

Després d’un període d’inactivitat, en data 30 de novembre de 2016 la
Junta General extraordinària de la societat denominada “Societat
Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, SL.”, amb NIF B43777069
va acordar per unanimitat dels assistents la dissolució de la societat, el
balanç de liquidació, el nomenament de liquidadors, la determinació de la
quota de liquidació de la societat i l’extinció de la societat.
La societat presenta un balanç de liquidació amb un saldo de 99.226,51;
amb una tresoreria de 99.194,08 €, que cobreix perfectament el capital
social de 91.000 € i encara es produeix un excedent generat amb càrrec
als resultats d’altres exercicis per import de 8.194,08 €.
L’acord de liquidació determina la devolució als socis del mateix capital
que l’aportat inicialment (6.000 € en el cas de la Diputació de Tarragona) i
l’aplicació de l’excedent a la liquidació de les despeses generades per
l’extinció (despeses ITP per operacions societàries, despeses registrals i
notarials). El saldo resultant serà repartit ulteriorment aplicant el
percentatge de participació de cada soci en el capital social.
En data 19 de desembre de 2016 es va ingressar a la Tresoreria de la
Diputació de Tarragona l’import de la quota de liquidació per un import de
6.000 euros.
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FONAMENTS DE DRET
La tramitació de la liquidació i extinció de la societat s’ha realitzat d’acord
amb les previsions legals contingudes al Text Refós de la Llei de
Societats de Capital, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2010, de
2 de juliol i en especial els articles 160, 371, 375, 390, 392, 394, 395 i
següents.
Per tot això, i vist l’informe de Secretaria General:
El Ple queda assabentat de la liquidació i extinció de la Societat
Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, SL.

4.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE
RECURSOS HUMANS, POLITIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ I
ASSUMPTES GENERALS

PUNT 4.1.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE MESA
GENERAL DE NEGOCIACIÓ, DE DATA 10 DE MARÇ DE 2017,
RELATIU A LA RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL DEL PUNT 2.1 DE
LES NORMES DEL FONS DE PRODUCTIVITAT PER A L’ANY 2017,
APROVADES PER ACORD PLENARI DE 23 DE DESEMBRE DE 2016.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans, Polítiques Actives d'Ocupació i Assumptes Generals, el PLE
amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................ 25 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, ERC, PSC, C's i PP
Abstencions.......................1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández Blázquez)
1. FETS
La Mesa General de Negociació de data 2 de desembre de 2016 va
negociar i acordar les Normes del Fons de productivitat corresponent a
l’any 2017 destinat a reconèixer l’actuació dels empleats, que s’hi
adhereixin voluntàriament, en funció del resultat de la seva avaluació de
l’acompliment individual anual que mesurarà el desenvolupament de les
competències corporatives i l’acompliment de les funcions del lloc de
treball, d’indicadors de gestió, objectius, i altres elements, així com els
resultats obtinguts a nivell corporatiu. I el ple de la corporació en data 23
de desembre va ratificar aquest acord.
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Posteriorment, es detecta un error material en el punt 2.1 paràgraf tercer
de les normes, el qual contradiu el punt 2.1 on diu que l’avaluació
individual equival a 120 punts.
En reunió de Mesa General de Negociació de data 10 de març s’acorda
rectificar el redactat de les normes.

2. FONAMENTS DE DRET
L'article 36.3 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic,
estableix que s'ha de constituir una Mesa General de Negociació a les
Entitats Locals, per la negociació de totes aquelles matèries i condicions
de treball comunes al personal funcionari, estatutari i laboral de la
corporació. Així mateix, l’article 37 estableix que les matèries objecte de
negociació, entre d'altres, són les següents:
Increment retributiu
Temps de treball
Criteris
i
mecanismes
desenvolupament/rendiment.
Pla de formació

generals

de

l’Avaluació

del

Acord de la Mesa General de Negociació de 2 de desembre de 2016
sobre les normes del fons de productivitat 2016.
L'article 109 de la de la Llei de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en les seus actes.
Per tant, S'ACORDA:

Primer.- Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de data 10 de
març de 2017 en el sentit de rectificar l'error material detectat en el punt
2.1 de les normes del fons de productivitat del 2017, el qual ha de dir
literalment:
““2.1. Avaluació individual (120 punts)
(...)
Aquesta avaluació tindrà un valor màxim de 120 punts, a efectes del fons, i
s’aplicarà el següent escalat:
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Puntuacions d'avaluacions entre 219 a 250:
Puntuacions d'avaluacions entre 187 a 218:
Puntuacions d'avaluacions entre 156 a 186:
Puntuacions d'avaluacions entre 125 155:
Puntuacions d'avaluacions entre 0 a 124:

120 punts
100 punts
80 punts
60 punts
0 punts

(...)”

Segon.- Publicar l'acord de rectificació de l'error material detectat a les
normes del Fons de Productivitat del 2017 a la Intradt corporativa.
Tercer.- Traslladar l'actual acord a la Junta de Personal Funcionari,
Comitè d’Empresa, a la delegada de personal de l’Organisme Autònom
del Patronat de Turisme, Secció sindical de CCOO, Secció Sindical UGT,
Secció Sindical USTEC.s (IAC), Intervenció, Nòmines i a les direccions de
les Àrees i direcció de l'Organisme Autònom del Patronat de Turisme.
Règim de recursos:
Contra el present acord, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 4.2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE PETICIONS DE
COMPATIBILITAT DE PERSONAL LABORAL FIX, TEMPORAL I INTERÍ.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos
Humans, Polítiques Actives d'Ocupació i Assumptes Generals, el PLE per
unanimitat ACORDA:
- Personal laboral fix
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa
1. FETS
1.1. Per acord plenari de data 29 d’abril de 2016 es va acordar autoritzar
la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Joan Carles Fabra Gilabert, personal
laboral fix que ocupava una plaça A1L de professor de trompeta a l’Escola
i Conservatori de la Diputació a Tortosa, per a l’exercici de l’activitat de
professor associat a la Universitat Rovira i Virgili, per al curs 2015-2016.
1.2. Com sigui que han variat les circumstàncies per les quals es va
autoritzar la compatibilitat, el Sr. Joan Carles Fabra Gilabert presenta una
nova sol·licitud de compatibilitat per exercir una segona activitat en el
sector públic com a professor associat a la Universitat Rovira i Virgili.
1.3. El Sr. Fabra Gilabert és personal laboral fix i ocupa una plaça A1L de
professor de trompeta a l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació
a Tortosa, amb una jornada del 90%, i està nomenat actualment en el
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càrrec de director de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Tortosa. A partir de l’1 de setembre de 2016 i fins el dia 31 d’agost de
2017 té ampliada de mutu acord la seva jornada fins el 97,5%.
1.4. En data 8 de febrer de 2017 té entrada en el Registre general informe
de la Universitat Rovira i Virgili, que consta a l’expedient, en relació a la
sol·licitud presentada pel Sr. Fabra Gilabert per dur a terme la seva
activitat com a professor associat. En l’esmentat informe consta la durada
del contracte (fins el 31 d’agost de 2017, més pròrrogues que es puguin
produir), que la jornada serà a temps parcial, la retribució total que
percebrà, i l’horari de treball, pel curs acadèmic actual que és el següent:
Docència:

- Dimarts, de 8.00 a 12.00 hores (primer i segon quadrimestre)
- Dilluns i dimarts, de 12.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 16.00 hores
- Pràcticum: horari variable que no coincideix amb l’horari del
Conservatori

Permanència: - Divendres de 10:00 a 13:00 hores.

1.5. La cap de secció de Coordinació i Ordenació Acadèmica dels Centres
de Música amb el vistiplau de la directora de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Ciutadà, en data 13 de febrer de 2017 emet informe, que
consta a l’expedient, on es fa constar que segons horari publicat al centre
fins a aquesta data el Sr. Fabra desenvolupa la seva activitat docent entre
els dies:
Dilluns: de 16:00 a 19:30 hores
Dimarts: de 12:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:15 h
Dimecres: de 9:00 a 12:00 hores; i de 16:00 a 18:15 hores
Dijous: de 10:00 a 14:00 hores; i de 15:00 a 18:15 hores
Divendres: de 16:00 a 21:00 hores

Per tot això, i comprovada la documentació que figura publicada a l’Escola
i Conservatori a Tortosa, s’entén que existeix coincidència horària en la
franja dels dimarts de 12:00 a 14:00 hores.
Així mateix, informa que es sol·licita al Sr. Fabra els aclariments sobre la
coincidència horària en els dos llocs de treball, i el Sr. Fabra comunica
que l’horari que realitza a la universitat no són els dimarts de 12 a 14
hores, sinó que els dilluns al matí, però que resulta dificultós sol·licitar a la
universitat la correcció dels documents, per la qual cosa decideix
modificar l’horari del centre, de manera que no interfereixi a nivell
documental.
1.6. En un nou informe de data 17 de març de 2017, que consta a
l’expedient, la cap de secció de Coordinació i Ordenació Acadèmica dels
Centres de Música amb el vistiplau de la directora de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Ciutadà, fa constar que l’horari que figura en el primer
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apartat de l’informe de data 13 de febrer de 2017 és el que figura publicat
a l’Escola i Conservatori a Tortosa des de començament de curs fins a la
data de la seva emissió, i es ratifica que en el primer horari publicat
existeix coincidència horària i per tant si es considera aquest horari no
procediria l’autorització. Així mateix, es deixa constància de que el Sr.
Fabra ha modificat l’horari dels dimarts al centre de Tortosa.
Com sigui que, per una banda no queda explicitat el procediment que ha
seguit quant a la modificació de l’horari a l’Escola i Conservatori de
Música de Tortosa i per l’altra no queda explicitat l’horari que el Sr. Fabra
realitza en relació amb l’assignatura de Practicum, en l’esmentat informe
de data 17 de març de 2017 es determina que no procediria l’autorització
de la modificació de l’esmentat horari i en conseqüència no seria
procedent l’autorització de la compatibilitat.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició final primera
té la consideració de bases del règim estatutari de la funció pública.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les administracions públiques que desenvolupa parcialment la LI
(en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant, LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI, el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.
2.4. L’art. 4.1 de la LI i l’article 4.2 de la LIC disposa que
autoritzar compatibilitat, complides la resta d'exigències de la
desenvolupar un lloc de treball en l’esfera docent com a
universitari associat en règim de dedicació no superior a la
parcial i amb durada determinada.

es podrà
llei, per a
professor
de temps
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L’article 3 de la LI i l’article 3 de l'RDI estableixen, però, que el personal
comprès en el seu àmbit d’aplicació podrà desenvolupar un segon lloc de
treball o activitat en el sector públic en els casos previstos en la Ll per a
les funcions docents. En tot cas, l’autorització de compatibilitat
s’efectuarà en raó de l’interès públic i, en cap cas, suposarà la
modificació de la jornada de treball i de l’horari dels llocs i que es
condiciona al seu estricte compliment en els dos. L’article 21.1 de la LIC
afegeix que els reconeixements de compatibilitat resten automàticament
sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació
de les condicions de treball.
En el cas que ens ocupa, tot i ser una activitat susceptible de ser
autoritzada ja que està en un dels supòsits permesos per l’art. 4.1 de la
Llei 53/1984, d’incompatibilitats, el cert és que es produeix una
coincidència horària i, de conformitat amb l’art. 3 de la mateixa, no és
possible una modificació dels horaris del llocs als efectes de poder atorgar
la compatibilitat per la qual cosa amb l’horari actual es dona un evident
conflicte que fa inviable l’atorgament de la compatibilitat.
A més a més la Universitat certifica que el Sr. Fabra fa l’assignatura de
Pràcticum amb un horari variable que en principi no coincideix amb l’horari
que fa al Conservatori, sense concretar quin és aquest horari per la qual
cosa no és possible determinar si existeix o no coincidència horària en
relació amb aquesta assignatura.
2.5. La competència per a resoldre sobre l’autorització o denegació de la
compatibilitat correspon al ple de la corporació local a la qual figuri adscrit
el lloc principal, de conformitat amb l’article 9 de la LI. Tota autorització de
compatibilitat requereix informe favorable de l’autoritat corresponent al
segon lloc, de conformitat amb l’article 9 de la LI i 6 de l’RDI.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Denegar al senyor Joan Carles Fabra Gilabert la compatibilitat
sol·licitada per a exercir l’activitat de professor associat de la Universitat
Rovira i Virgili, amb una jornada a temps parcial, per haver-hi un conflicte
quant als horaris tal i com s’ha exposat en l’apartat de fets i per les raons
esmentades a l’apartat de fonaments de dret.
2n. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons cas, d’acord amb l’article 43.6.1 n), 43.6.2
m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de
Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
3r. Notificar-ho a la persona interessada.
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4t. Comunicar-ho a la Universitat i a la Direcció de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Ciutadà.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del Ple de la Diputació.

- Personal laboral fix
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa
1. FETS
1.1. El Sr. Santiago Ruiz Barrera és personal laboral fix i ocupa una plaça
de professor de trombó (60%), amb una jornada del 60%, ampliada
actualment fins el 70% amb adscripció a l’Escola i Conservatori de Música
de la Diputació a Tortosa.
1.2. El Sr. Santiago Ruiz Barrera sol·licita, en data 1 de desembre de
2016, que li sigui concedida la compatibilitat com a personal al servei de
l’Administració local per a desenvolupar una activitat al sector privat.
Concretament, el Sr. Ruiz Barrera demana la compatibilitat per a exercir
com a professor de trombó, per compte d’altri, a la Societat Musical la Lira
Ampostina, amb un percentatge de jornada del 30,15%. El Sr. Ruiz
Barrera va ser informat de que la suma dels percentatges de cotització
per raó de la jornada entre l’activitat que desenvolupa a la Diputació i
l’activitat privada superava el 100%.
1.3. Com sigui que han variat les circumstàncies en la segona activitat per
a la qual demana la compatibilitat quant al percentatge de jornada, el Sr.
Ruiz Barrera presenta escrit de desistiment en data 16 de gener de 2017
en el qual demana que no sigui tramitada.
1.4. En data 2 de febrer de 2017 el Sr. Santiago Ruiz Barrera presenta
nova sol·licitud en relació amb el reconeixement de compatibilitat com a
personal al servei de l’Administració local per a desenvolupar una activitat
al sector privat.
Concretament, el Sr. Ruiz Barrera demana la compatibilitat per a exercir
com a professor de trombó, per compte d’altri, a la Societat Musical la Lira
Ampostina.
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Amb la sol·licitud de compatibilitat aporta certificat de la Societat Musical
la Lira Ampostina, en què es manifesta que el Sr. Ruiz Barrera és
professor de trombó i tuba en aquest centre, on imparteix un total de 10
hores setmanals, que correspon a un 29,70% de la jornada, i que no
ocupa cap càrrec ni té cap participació en el capital. Així mateix, s’informa
de l’horari del professor Ruiz Barrera.
1.5. Al Registre d’entitats que es pot consultar a la plana web del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya consta registrada
la Societat Musical la Lira Ampostina, amb número d’inscripció 24-J/5.
1.6. Segons informe, de data 8 de març de 2017, de la cap de secció de
Coordinació i Ordenació dels Centres de Música amb el vistiplau de la
directora de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, que consta a
l’expedient, el Sr. Ruiz Barrera desenvolupa la seva activitat docent a
l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa, segons horari publicat al
centre fins a data d’avui, entre els dies:
-

Dilluns, de 15:00 a 20:00 hores
Dimarts, de 10:00 a 12:00 hores i de 15:15 a 20:45 hores
Dimecres, de 16:00 a 20:30 hores
Dijous, de 15:15 a 18:00 hores

Així mateix, informa que donat l’horari que realitza a la Societat Musical la
Lira Ampostina s’entén que no existeix coincidència horària ni existeix
conflicte d’interessos.
1.7. Abans de resoldre la petició de compatibilitat del Sr. Ruiz Barrera
relativa a l’expedient núm. 8004330008-2017-0000824 és procedent
resoldre la seva petició de desistiment de la sol·licitud presentada, relativa
a l’expedient núm. 8004330008-2016-0012245.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’art. 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques , estableix que
l’òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que
hagi estat la forma de la seva iniciació, podrà disposar, d’ofici o a
instància de part, la seva acumulació a uns altres amb els que guardi
identitat substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan
qui hagi de tramitar i resoldre el procediment.
Atès que el Sr. Santiago Ruiz Barrera formula dues sol·licituds de
compatibilitat, d’una de les quals presenta escrit de desistiment, es poden
acumular les dues i resoldre conjuntament.
2.2. L’art. 94.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix que tot
interessat podrà desistir de la seva sol·licitud.
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Així mateix, l’art. 94.4 d’aquesta mateixa llei disposa que l’Administració
ha d’acceptar el desistiment, i ha de declarar acabat el procediment llevat
que s’hi hagin personat
tercers interessats i aquests n’instin la
continuació en el termini de deu dies des que se’ls va notificar el
desistiment.
L'art. 21.1 de la norma esmentada estableix que en els casos de
desistiment de la sol·licitud, entre altres, la resolució ha de consistir en la
declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb indicació
dels fets produïts i de les normes aplicables.
2.3. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició final primera
té la consideració de “bases del règim estatutari de la funció pública”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les Administracions Públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC).
2.4. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia (art. 17 de la LIC).
2.5. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals
laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. Els reconeixements de
compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i horari de
l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
El Sr. Ruiz Barrera demana compatibilitzar el seu lloc de treball en la
Diputació de Tarragona amb una activitat com a professor de trombó i
tuba a la Societat Musical la Lira Ampostina, per compte d’altri, activitat
privada als efectes de la Ll, que requereix el previ reconeixement de
compatibilitat, com sigui que és una associació i aquestes es regeixen pel
dret privat, concretament per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
L’article 11.1 de la LI disposa que no es podrà exercir activitats privades
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament,
organisme o entitat on estigués destinat el treballador. L’article 9 de l'RDI

13

considera que existeix relació directa quan l’activitat a realitzar tingui a
veure amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajut financer o
control del departament, organisme, ens o empreses públiques on
l’interessat estigui adscrit o presti els seus serveis.
L’objectiu d’aquests articles és evitar àrees de coincidència i vetllar pel
principi d’eficàcia i la regla de la imparcialitat. Els tribunals (STS de 14 de
febrer de 1968 i STSJ Astúries de 28 de gener de 2005) assenyalen com
un dels objectius de la normativa evitar l’existència de contactes o àrees
d’activitat coincidents que poguessin donar lloc a que els mitjans i
facultats concedits a l'empleat públic per raó del seu càrrec poguessin ser
utilitzats en profit particular, en perjudici de l’interès públic, o almenys del
prestigi que per la seva objectivitat, imparcialitat o independència han
d’envoltar el funcionari, sense que sigui precisa la prova de que s’hagi
produït, bastant amb aquesta coincidència i possibilitat.
En el cas de l’activitat que el Sr. Ruiz Barrera sol·licita compatibilitzar, no
concorre aquesta relació directa tal i com es desprèn de l'informe de la
cap de secció de Coordinació i Ordenació dels Centres de Música amb el
vistiplau de la directora de l’Àrea del SAC, de data 8 de març de 2017, ni
existeix coincidència horària entre les activitats.
2.6. L’article 16.4 de la LI preveu una excepció a l'apartat primer del
mateix article, en el sentit de què es podrà autoritzar la compatibilitat per a
l'exercici d'una activitat privada en el cas que els llocs de treball comportin
la percepció de complement específic o concepte equiparable de quantia
no superior al 30% de la retribució bàsica, exclosos els conceptes que
tinguin origen en l’antiguitat.
Amb caràcter general, la LI no fa distinció en l’aplicació del règim
d’incompatibilitats entre el personal al servei de les Administracions
públiques en règim de jornada complerta, d’aquells altres que
desenvolupen jornades inferiors.
Tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius de la LI el règim establert
parteix de la realitat social existent en el moment de la seva aprovació al
1984, amb una clara voluntat que el personal al servei de les
Administracions Públiques estigués destinat a un sol lloc de treball i, per
tant, de forma majoritària en l’àmbit laboral, amb contractes a jornada
complerta.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la
repetida normativa, com per exemple, l’increment de les contractacions a
temps parcial i les jornades reduïdes del personal laboral de
l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre una
remuneració suficient.
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2.7. S’ha de considerar en aquest cas la finalitat de la norma juntament
amb la realitat actualment existent en el règim de dedicació del personal
contractat i al servei de les Administracions Públiques, tenint en compte:
les funcions com a professor de trombó que desenvolupa el Sr. Ruiz
Barrera a l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tortosa; que
la suma dels percentatges de cotització per raó de la jornada de l’activitat
pública principal i l’activitat privada que es pretén compatibilitzar no
supera al 100%; així com que l’exercici d’aquesta activitat privada no
impedirà o menyscabarà el compliment dels seus deures ni perjudicarà
els interessos generals, al no existir contraposició d’interessos entre el
treball privat i el públic.
2.8. Segons l'article 14 de la LI la resolució motivada reconeixent la
compatibilitat o declarant la incompatibilitat correspon al Ple de la
Corporació.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Acceptar la sol·licitud de desistiment de la petició de compatibilitat del
Sr. Santiago Ruiz Barrera, per a l’exercici de l’activitat de professor de
trombó a la Societat Musical la Lira Ampostina, presentada el dia 1 de
desembre de 2016.
2n. Declarar acabat el procediment i arxivar les actuacions realitzades en
relació a l’expedient de sol·licitud de compatibilitat iniciat núm.
8004330008-2016-0012245.
3r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada el dia 2 de febrer de 2017 pel Sr.
Santiago Ruiz Barrera pels motius esmentats a l’apartat de fonaments de
dret.
La compatibilitat autoritzada ho és per al curs 2016-2017, en el benentès
que s’haurà també de notificar si la mateixa finalitza abans o existeix
qualsevol modificació respecte la jornada i horari.
4t. Aquesta activitat reconeguda al sector privat haurà de desenvolupar-se
fora de la jornada de treball.
5è. El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc de treball, així com si la suma dels
percentatges de cotització per raó de la jornada de l’activitat pública
principal i l’activitat privada supera el 100%.
6è. Notificar-ho a la persona interessada.
7è. Comunicar-ho a la Direcció de l’Àrea del Servei d’Assistència al
Ciutadà de la Diputació de Tarragona i a la Unitat de Retribucions i
Nòmines.
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8è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons el cas, d’acord amb l’article 43.6.1.n) i
43.6.2.m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de
Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del Ple de la Diputació.
- Personal laboral temporal
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus
1. FETS
1.1. La Sra. Gisela Torres Font sol·licita que li sigui concedida la
compatibilitat per exercir una segona activitat en el sector públic com a
professora de piano, a temps parcial, a l’Escola Municipal de Música
d’Ascó.
1.2. La Sra. Torres Font és personal laboral temporal contractat
interinament com a professora de piano per a prestar serveis a l’Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Reus, grup A1L, amb una
jornada parcial del 42,50%, ampliada per al curs 2016/2017 fins al 50%.
1.3. Per mitjà d’escrit de data 9 de gener de 2017 se sol·licita a
l’Ajuntament d’Ascó acord plenari que informi al respecte d’aquesta
sol·licitud de compatibilitat. Així mateix, es sol·licita que s’informi de la
durada del contracte, de les retribucions que percep, la jornada i l’horari
que realitza.
1.4. En data 8 de febrer de 2017 s’ha rebut acord del ple de l’Ajuntament
d’Ascó, de 2 de febrer de 2017, on atorga la compatibilitat a la Sra. Torres
Font per segona activitat, com a professora de piano de l’Escola Municipal
de Música d’Ascó.
Així mateix, s’informa que la Sra. Torres Font està contractada com a
professora de piano a l’Escola Municipal de Música d’Ascó per al curs
2016/2017, amb una jornada de treball de 18 hores i 15 minuts a la
setmana, equivalents a un 48,67% de la jornada completa de 37 hores i
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30 minuts setmanals. L’horari de treball es distribueix de la següent
manera:
-

Dimarts: de 13:15 a 21:30 hores
Dijous de 15:30 a 21:30 hores
I quatre hores setmanals addicionals per claustre i per preparació de
classes.

A més, s’informa de les retribucions que percep la Sra. Torres Font.
Més endavant, informen que existeix un error a l’horari de treball que
havien comunicat en el sentit que és dimecres en lloc de dimarts el dia
que desenvolupa l’activitat de 13:15 a 21:30 hores.
1.5. Segons informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació dels
Centres de Música, amb el vistiplau de directora de l’Àrea del SAC, que
consta a l’expedient, la Sra. Torres Font desenvolupa la seva activitat
docent entre els dies:
-

Dilluns: de 15:00 a 21.30 hores
Dimarts: de 13:45 a 16:15 hores i de 17:00 a 17:30 hores

Així mateix, manifesta que donat que l’horari que desenvolupa a l’Escola
Municipal de Música d’Ascó és dimecres de 13:15 a 21:30 hores i dijous
de 15:30 a 21:30 hores, més 4 hores setmanals addicionals per claustre i
preparació de classes, s’entén que no existeix coincidència horària i
alhora no existeix conflicte d’interessos amb l’activitat que realitza a
l’Escola i Conservatori de Música a Reus.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició final primera
té la consideració de “bases del règim estatutari de la funció pública”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les Administracions Públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
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2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.
2.4. L’article 3 de la LI estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d’aplicació podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el
sector públic en els casos previstos en la Ll per a les funcions docents. En
tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó de l’interès públic
i, en cap cas, suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari
dels llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en els dos.
L’article 21.1 de la LIC afegeix que els reconeixements de compatibilitat
resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic o de modificació de les condicions de treball.
L’article 4.2.4t paràgraf de la LI estableix que als catedràtics i professors
de música que prestin serveis en els conservatoris superiors de música i
en els conservatoris professionals de música se’ls podrà autoritzar
compatibilitat per a un segon lloc de treball en el sector públic cultural en
els termes i condicions indicats en els paràgrafs anteriors. Els esmentats
paràgrafs es refereixen a la necessitat que els dos llocs de treball vinguin
autoritzats reglamentàriament com de prestació a temps parcial, com és
en el cas que ens ocupa.
L’article 14 del RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o el RDI es
refereixen a llocs de treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la
que no superi les 30 hores setmanals, com és el cas de les jornades de la
Sra. Torres Font.
2.5. En compliment de l’article 7 de la LI serà requisit necessari per a
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet que la quantitat total
percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista
en els pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director general,
ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació
ordinària, incrementada en:
-

un 30% per als funcionaris del grup A (actualment A1) o personal
equivalent.

En el cas de la Sra. Torres Font no se superen aquests límits, doncs la
suma de les retribucions que percep en ambdós activitats no supera els
límits fixats a l’art. 7.1 de la LI i 5.1 de la LIC.
2.6. Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a
efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització a
aquest últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions
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de caràcter familiar, només es poden percebre per un dels llocs, sigui
quina sigui la seva naturalesa.
2.7. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les
normes que despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) estableix, amb
caràcter general, que no es podrà autoritzar o reconèixer la compatibilitat
al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable. La LI no fa distinció en
l’aplicació d’aquest règim d’incompatibilitats entre el personal al servei de
les administracions públiques en règim de jornada complerta, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors, com és el cas de la Sra.
Torres Font.
No obstant l’anterior, no es pot obviar que tal i com es desprèn de
l’exposició de motius de la LI el règim establert parteix de la realitat social
existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara
voluntat que el personal al servei de les administracions públiques
estigués destinat a un sol lloc de treball i, per tant, de forma majoritària en
l’àmbit laboral, amb contractes a jornada complerta.
S’ha de considerar, en aquest cas, la finalitat de la norma juntament amb
la realitat actualment existent en el règim de dedicació del personal
contractat en l’àmbit dels ensenyaments artístics professionals al servei
de les administracions públiques, tenint en compte: les funcions com a
professora de piano que desenvolupa la Sra. Torres Font a la Diputació
de Tarragona; la jornada per la qual està contractada; les retribucions que
percep; així com, que l’exercici de les activitats com a professora de
piano, per les quals demana compatibilitat, no impediran o menyscabaran
el compliment dels seus deures ni perjudicaran els interessos generals, al
no existir conflicte d’interessos, tal i com es desprèn de l’informe de la cap
de secció de Coordinació i Ordenació dels Centres de Música, esmentat a
l’apartat de Fets.
2.8. D’acord amb els antecedents que consten a l'Àrea de RH i d'acord
amb la documentació aportada de l’Ajuntament d’Ascó, la suma dels
percentatges de cotització per raó de la jornada d’ambdues activitats no
supera el 100%, i cap de les dues jornades supera la jornada a temps
parcial, per la qual cosa és procedent l'autorització de la compatibilitat.
2.9. La competència per a resoldre sobre l’autorització de la compatibilitat
correspon al ple de la corporació local a la qual figuri adscrit el lloc
principal, de conformitat amb l’article 9 de la LI. Tota autorització de
compatibilitat requereix informe favorable de l’autoritat corresponent al
segon lloc, de conformitat amb l’article 9 de la LI i 6 del RDI.
2.10. L’acord d’autorització de la compatibilitat es notificarà a l’interessat i
es comunicarà a l’ens públic del segon lloc de treball.
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Per tant, S'ACORDA:
1r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Gisela Torres Font
pels motius esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
La compatibilitat autoritzada ho és per al curs 2016-2017, en el benentès
que s’haurà també de notificar si la mateixa finalitza abans o existeix
qualsevol modificació respecte la jornada, horari i/o retribucions en els
termes de l’art. 7 de la LI.
2n. L’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora de la jornada de
treball de l'activitat principal.
3r. La compatibilitat autoritzada quedarà automàticament sense efecte en
cas de canvi de lloc de treball, així com si la suma dels percentatges de
cotització respecte la jornada de l’activitat pública principal i l’activitat
secundària supera el 100%, o si alguna de les dues activitats supera la
jornada a temps parcial, entesa com a 30 hores.
4t. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta
molt greu o greu segons cas, d’acord amb l’article 43.6.1 n), 43.6.2 m) del
VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona,
així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.
5è. Notificar-ho a la persona interessada.
6è. Comunicar-ho a l’Ajuntament d’Ascó, a la Direcció de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Ciutadà i a Nòmines.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del Ple de la Diputació.
- Personal laboral temporal
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus
1. FETS
1.1. El Sr. Jordi Jané Goset sol·licita que li sigui concedida la
compatibilitat per exercir una segona activitat en el sector públic com a
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professor de guitarra, a temps parcial, a l’Escola de Música Municipal de
Castellar del Vallès.
1.2. El Sr. Jané Goset és personal laboral temporal contractat com a
professor de guitarra amb un contracte de relleu, adscrit a l’Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Reus, grup A1L, amb una
jornada parcial del 70%, fins el 9 de desembre de 2017.
1.3. Per mitjà d’escrit de data 2 de novembre de 2016 es sol·licita a
l’Ajuntament de Castellar del Vallès acord plenari que informi al respecte
d’aquesta sol·licitud de compatibilitat. Així mateix, es sol·licita que
s’informi de la durada del contracte, de les retribucions que percep i
l’horari que realitza.
1.4. Per mitjà d’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Castellar
del Vallès, que consta a l’expedient, s’ha aprovat el reconeixement al Sr.
Jané Goset de la compatibilitat de l’activitat pública principal que realitza
com a professor al Conservatori de Música de Reus de la Diputació de
Tarragona amb la que desenvolupa a aquest ajuntament.
Així mateix, s’informa de les retribucions del Sr. Jané Goset, que està
contractat com a professor/a de música per l’ajuntament, mitjançant un
contracte laboral temporal d’interinitat, amb una jornada de treball a temps
parcial del 30% respecte a la jornada ordinària de l’ajuntament, i
concentra aquesta jornada tots els dijous, de les 12:30 fins les 21:30
hores.
1.5. Segons informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació dels
Centres de Música, amb el vistiplau de directora de l’Àrea del SAC, que
consta a l’expedient, el Sr. Jané Goset desenvolupa la seva activitat
docent, segons horari publicat al centre fins a la data d’avui, entre els
dies:
-

-

Dilluns, de 16:00 a 21:00 hores
Dimarts, de 12:30 a 13:00 hores i de 14:45 a 21:30 hores
Dimecres, d’11:30 a 20:45 hores

Per tot això, s’entén que no existeix coincidència horària ni conflicte
d’interessos amb l’activitat que realitza a l’Escola i Conservatori de Música
de la Diputació a Reus.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició final primera
té la consideració de “bases del règim estatutari de la funció pública”.

21

En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les Administracions Públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.
2.4. L’article 3 de la LI estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d’aplicació podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el
sector públic en els casos previstos en la Ll per a les funcions docents. En
tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó de l’interès públic
i, en cap cas, suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari
dels llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en els dos.
L’article 21.1 de la LIC afegeix que els reconeixements de compatibilitat
resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector
públic o de modificació de les condicions de treball.
L’article 4.2.4t paràgraf de la LI estableix que als catedràtics i professors
de música que prestin serveis en els conservatoris superiors de música i
en els conservatoris professionals de música se’ls podrà autoritzar
compatibilitat per a un segon lloc de treball en el sector públic cultural en
els termes i condicions indicats en els paràgrafs anteriors. Els esmentats
paràgrafs es refereixen a la necessitat que els dos llocs de treball vinguin
autoritzats reglamentàriament com de prestació a temps parcial, com és
en el cas que ens ocupa.
L’article 14 del RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o el RDI es
refereixen a llocs de treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la
que no superi les 30 hores setmanals, com és el cas de les jornades del
Sr. Jané Goset.
2.5. En compliment de l’article 7 de la LI serà requisit necessari per a
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet que la quantitat total
percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista
en els pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director general,
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ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació
ordinària, incrementada en:
-

un 30% per als funcionaris del grup A (actualment A1) o personal equivalent.

En el cas del Sr. Jané Goset no se superen aquests límits, doncs la suma
de les retribucions que percep en ambdós activitats no supera els límits
fixats a l’art. 7.1 de la LI i 5.1 de la LIC.
2.6. Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a
efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització a
aquest últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions
de caràcter familiar, només es poden percebre per un dels llocs, sigui
quina sigui la seva naturalesa.
2.7. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les
normes que despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) estableix, amb
caràcter general, que no es podrà autoritzar o reconèixer la compatibilitat
al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable. La LI no fa distinció en
l’aplicació d’aquest règim d’incompatibilitats entre el personal al servei de
les administracions públiques en règim de jornada complerta, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors, com és el cas de la Sra. Jané
Goset.
No obstant l’anterior, no es pot obviar que tal i com es desprèn de
l’exposició de motius de la LI el règim establert parteix de la realitat social
existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara
voluntat que el personal al servei de les administracions públiques
estigués destinat a un sol lloc de treball i, per tant, de forma majoritària en
l’àmbit laboral, amb contractes a jornada complerta.
S’ha de considerar, en aquest cas, la finalitat de la norma juntament amb
la realitat actualment existent en el règim de dedicació del personal
contractat en l’àmbit dels ensenyaments artístics professionals al servei
de les administracions públiques, tenint en compte: les funcions com a
professor de música que desenvolupa el Sr. Jané Goset a la Diputació de
Tarragona; la jornada per la qual està contractat; les retribucions que
percep; així com, que l’exercici de les activitats com a professor de
música, per les quals demana compatibilitat, no impediran o
menyscabaran el compliment dels seus deures ni perjudicaran els
interessos generals, al no existir conflicte d’interessos, tal i com es
desprèn de l’informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació dels
Centres de Música, esmentat a l’apartat de Fets.
2.8. D’acord amb els antecedents que consten a l'Àrea de RH i d'acord
amb la documentació aportada de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, la
suma dels percentatges de cotització per raó de la jornada d’ambdues
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activitats no supera el 100% i cap de les dues jornades no supera la
jornada a temps parcial, per la qual cosa és procedent l'autorització de la
compatibilitat.
2.9. La competència per a resoldre sobre l’autorització de la compatibilitat
correspon al ple de la corporació local a la qual figuri adscrit el lloc
principal, de conformitat amb l’article 9 de la LI. Tota autorització de
compatibilitat requereix informe favorable de l’autoritat corresponent al
segon lloc, de conformitat amb l’article 9 de la LI i 6 del RDI.
2.10. L’acord d’autorització de la compatibilitat es notificarà a l’interessat i
es comunicarà a l’ens públic del segon lloc de treball.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Jordi Jané Goset pels
motius esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
La compatibilitat autoritzada ho és per al curs 2016-2017, en el benentès
que s’haurà també de notificar si la mateixa finalitza abans o existeix
qualsevol modificació respecte la jornada, horari i/o retribucions en els
termes de l’art. 7 de la LI.
2n. L’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora de la jornada de
treball de l'activitat principal.
3r. La compatibilitat autoritzada quedarà automàticament sense efecte en
cas de canvi de lloc de treball, així com si la suma dels percentatges de
cotització respecte la jornada de l’activitat pública principal i l’activitat
secundària supera el 100%, o si alguna de les dues activitats supera la
jornada a temps parcial, entesa com a 30 hores.
4t. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta
molt greu o greu segons cas, d’acord amb l’article 43.6.1 n), 43.6.2 m) del
VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona,
així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.
5è. Notificar-ho a la persona interessada.
6è. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a la Direcció de
l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i a Nòmines.
Règim de recursos:
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− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del Ple de la Diputació.
- Personal laboral temporal
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus
1. FETS
1.1. La Sra. Adriana Muntadas Vilaseca és personal laboral contractat
interinament (grup A1L) com a professora de llenguatge musical amb una
jornada del 62,1%, per a prestar serveis a l’Escola i Conservatori de
Música de la Diputació a Reus.
1.2. La Sra. Adriana Muntadas Vilaseca presenta escrit per mitjà del qual
sol·licita una reducció de la seva jornada de dues hores d’horari lectiu del
dia 15 de febrer al 24 de març de 2017, des de les 17.15 a les 19.15
hores, com sigui que ha estat cridada per a incorporar-se durant aquest
període a un institut públic d’educació secundària de Barcelona amb una
jornada del 50%.
Així mateix, presenta escrit en el Registre general per mitjà del qual
demana que li sigui concedida la compatibilitat per a desenvolupar
aquesta segona activitat en el sector públic com a professora de música al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, del dia 15 de
febrer al 24 de març de 2017, els dimarts d’11.45 a 17 hores, dimecres de
8.15 a 14.30 hores, i divendres de 8.15 a 13.35 hores.
1.3. Per mitjà d’informe de data 20 de febrer de 2017, la cap de Secció de
Coordinació i Ordenació acadèmica dels centres de Música, amb el vist-iplau de la directora de l’Àrea del SAC, manifesta que un cop revisada la
documentació de la professora, es contempla que existeix coincidència
horària respecte a la jornada laboral que realitza a l’Escola i Conservatori
de Música de Reus, concretament els dimarts de 17.15 a 19.15 hores.
Així mateix, informa que un cop revisada la borsa de llenguatge musical
per tal de cobrir la substitució, i veient que no hi ha disponibilitat de cap
candidat, el centre opta per organitzar amb serveis interns la docència
corresponent als dimarts a la tarda, sempre i quan puguin comptar amb la
professora per realitzar la resta dels dies de docència.
De forma excepcional i amb l’objectiu de no causar un perjudici a la Sra.
Muntadas s’accepta per aquesta vegada la reducció de jornada de mutu
acord de la Sra. Muntadas, en un total de 2 hores, durant el període del
15 de febrer al 24 de març de 2017, corresponents a la jornada laboral
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compresa entre les 17.15 i 19.15 hores del dimarts a l’Escola i
Conservatori de Música de Reus.
1.4. Per això, per mitjà de decret del Diputat delegat de Recursos Humans
i Polítiques Actives d’Ocupació, núm. 2017-0000544, de data 24 de febrer
de 2017, es resol reduir, amb caràcter excepcional i de mutu acord, la
jornada de treball del contracte subscrit amb ela Sra. Muntadas Vilaseca,
a partir del 21 de febrer de 2017 i fins el 24 de març de 2017. Durant
aquest període la Sra. Muntadas realitzarà un 52,1% de jornada.
1.5. L’activitat que sol·licita compatibilitzar la Sra. Muntadas Vilaseca ho
és amb caràcter extraordinari, com sigui que només ho és per a un
període aproximant de cinc setmanes i que durà a terme fora de l’horari
de treball de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició final primera
té la consideració de “bases del règim estatutari de la funció pública”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les Administracions Públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC).
2.3. D’acord amb l’article 1.3 de la LI el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.
2.4. L’article 3 de la LI estableix que el personal comprès en el seu àmbit
d’aplicació podrà desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el
sector públic en els casos previstos en la Ll per a les funcions docents. En
tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà en raó de l’interès
públic. L’article 21.1 de la LIC disposa que els reconeixements de
compatibilitat resten automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.
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L’article 4.2.4t paràgraf de la LI estableix que als catedràtics i professors
de música que prestin serveis en els conservatoris superiors de música i
en els conservatoris professionals de música se’ls podrà autoritzar
compatibilitat per a un segon lloc de treball en el sector públic cultural en
els termes i condicions indicats en els paràgrafs anteriors. Els esmentats
paràgrafs es refereixen a la necessitat que els dos llocs de treball vinguin
autoritzats reglamentàriament com de prestació a temps parcial.
L’article 14 del RDI disposa que en tots els supòsits que la LI o el RDI es
refereixen a llocs de treball a jornada a temps parcial, s’ha d’entendre la
que no superi les 30 hores setmanals, com és el cas de les jornades de la
Sra. Muntadas Vilaseca.
2.5. Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a
efectes de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització a
aquest últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions
de caràcter familiar, només es poden percebre per un dels llocs, sigui
quina sigui la seva naturalesa.
2.6. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les
normes que despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) estableix, amb
caràcter general, que no es podrà autoritzar o reconèixer la compatibilitat
al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable. La LI no fa distinció en
l’aplicació d’aquest règim d’incompatibilitats entre el personal al servei de
les administracions públiques en règim de jornada complerta, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors, com és el cas de la Sra.
Muntadas Vilaseca.
No obstant l’anterior, no es pot obviar que tal i com es desprèn de
l’exposició de motius de la LI el règim establert parteix de la realitat social
existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara
voluntat que el personal al servei de les administracions públiques
estigués destinat a un sol lloc de treball i, per tant, de forma majoritària en
l’àmbit laboral, amb contractes a jornada complerta.
S’ha de considerar, en aquest cas, la finalitat de la norma juntament amb
la realitat actualment existent en el règim de dedicació del personal
contractat en l’àmbit dels ensenyaments artístics professionals al servei
de les administracions públiques, tenint en compte: les funcions com a
professora de llenguatge músical que desenvolupa la Sra. Muntadas
Vilaseca a la Diputació de Tarragona; la jornada per la qual està
contractada; així com que l’exercici de les activitats com a professora de
música, per les quals demana compatibilitat, no impediran o
menyscabaran el compliment dels seus deures ni perjudicaran els
interessos generals, al no existir contraposició d’interessos.
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Tot i que la suma de les dues jornades és superior al 100% de la jornada
ordinària de l’activitat principal s’ha de tenir present en aquest cas que la
Sra. Muntadas Vilaseca sol·licita la compatibilitat per a desenvolupar una
activitat per un període molt curt de temps (del 15 de febrer de 2017 al 24
de març de 2017) i que ambdues ho són a temps parcial, per la qual cosa
s’admetrà autoritzar de forma excepcional per aquest període de temps.
2.7. La competència per a resoldre sobre l’autorització de la compatibilitat
correspon al ple de la corporació local a la qual figuri adscrit el lloc
principal, de conformitat amb l’article 9 de la LI.

Per tant, S'ACORDA:

1r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Adriana Muntadas
Vilaseca pels motius esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
La compatibilitat autoritzada ho és per al període comprès entre els dies
15 de febrer de 2017 i 24 de març de 2017, ambdós inclosos, en el
benentès que s’haurà també de notificar si la mateixa finalitza abans o
existeix qualsevol modificació respecte la jornada i/o horari.
2n. L’activitat autoritzada haurà de desenvolupar-se fora de la jornada de
treball de l'activitat principal.
3r. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta
molt greu o greu segons cas, d’acord amb l’article 43.6.1 n), 43.6.2 m) del
VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Tarragona,
així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de l’estatut
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre.
4t. Notificar-ho a la persona interessada.
5è. Comunicar-ho al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la
Direcció de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i a Nòmines.

Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del Ple de la Diputació.
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- Personal laboral temporal
Pla d'Ocupació Agents Dinamitzadors Jocs
1. FETS
1.1. La Sra. Isabel Marzal Salas sol·licita que li sigui concedida la
compatibilitat com a personal al servei de l’Administració local per a
desenvolupar una activitat al sector privat.
Concretament, la Sra. Marzal Salas demana la compatibilitat per a exercir
com a comercial per compte d’altri a l’empresa Pep Juncosa S.L.,
l’activitat de la qual és AGT assegurances.
Amb la sol·licitud de compatibilitat aporta còpia del contracte de treball en
què figura que la Sra. Marzal Salas prestarà els seus serveis com a
comercial amb un contracte indefinit a temps parcial, realitzant 12 hores
setmanals que representa un 30% de jornada respecte la jornada
completa de 40 hores setmanals. La Sra. Marzal Salas distribuirà el seu
temps de treball els dimarts, dimecres i dijous de 17:30 a 20:00 hores, i
els divendres de 10:00 a 13:00 hores i de 18:00 a 19:30 hores.
Així mateix, en la seva sol·licitud de compatibilitat la Sra. Marzal Salas
manifesta que no ocupa cap càrrec a l’empresa i que aquesta empresa no
és contractista de la Diputació de Tarragona.
1.2. La Sra. Marzal Salas és personal laboral contractat temporalment
adscrit al Pla d’Ocupació Agents Dinamitzadors dels Jocs, grup A2P, amb
una jornada parcial del 60%.
1.3. Segons informe, de data 13 de març de 2017, de la responsable de
Polítiques Actives d’Ocupació de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques
Actives d’Ocupació, que consta a l’expedient, la Sra. Marzal Salas
distribueix el seu temps de treball dins del Pla d’Ocupació Agents
Dinamitzadors dels Jocs 2018 de dilluns a dijous de 9.00 a 14.30 hores,
per la qual cosa no hi ha incompatibilitat horària.
Així mateix, informa de les tasques de la Sra. Marzal Salas i manifesta
que no existeix conflicte d’interessos en la realització d’aquestes
ocupacions laborals.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició final primera
té la consideració de “bases del règim estatutari de la funció pública”.
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En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les Administracions Públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC).
2.2. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia (art. 17 de la LIC).
2.3. L’article 14 de la LI estableix que l’exercici d’activitats professionals
laborals, mercantils o industrials fora de les administracions públiques
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat. Els reconeixements de
compatibilitat no podran modificar la jornada de treball i horari de
l’interessat i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de
lloc en el sector públic.
La Sra. Marzal Salas demana compatibilitzar el seu lloc de treball en la
Diputació de Tarragona amb una activitat com a comercial a l’empresa
Pep Juncosa SL, per compte d’altri, activitat privada als efectes de la Ll,
que requereix el previ reconeixement de compatibilitat.
L’article 11.1 de la LI disposa que no es podrà exercir activitats privades
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament,
organisme o entitat on estigués destinat el treballador. L’article 9 de l'RDI
considera que existeix relació directa quan l’activitat a realitzar tingui a
veure amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajut financer o
control del departament, organisme, ens o empreses públiques on
l’interessat estigui adscrit o presti els seus serveis.
L’objectiu d’aquests articles és evitar àrees de coincidència i vetllar pel
principi d’eficàcia i la regla de la imparcialitat. Els tribunals (STS de 14 de
febrer de 1968 i STSJ Astúries de 28 de gener de 2005) assenyalen com
un dels objectius de la normativa evitar l’existència de contactes o àrees
d’activitat coincidents que poguessin donar lloc a que els mitjans i
facultats concedits a l'empleat públic per raó del seu càrrec poguessin ser
utilitzats en profit particular, en perjudici de l’interès públic, o almenys del
prestigi que per la seva objectivitat, imparcialitat o independència han
d’envoltar el funcionari, sense que sigui precisa la prova de que s’hagi
produït, bastant amb aquesta coincidència i possibilitat.
En el cas de l’activitat que la Sra. Marzal Salas sol·licita compatibilitzar, no
concorre aquesta relació directa tal i com es desprèn de l'informe de la
responsable de Polítiques Actives d’Ocupació, de data 13 de març de
2017, ni existeix coincidència horària entre les activitats.
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2.4. Amb caràcter general, la LI no fa distinció en l’aplicació del règim
d’incompatibilitats entre el personal al servei de les Administracions
públiques en règim de jornada complerta, d’aquells altres que
desenvolupen jornades inferiors.
Tal i com es desprèn de l’Exposició de Motius de la LI el règim establert
parteix de la realitat social existent en el moment de la seva aprovació al
1984, amb una clara voluntat que el personal al servei de les
Administracions Públiques estigués destinat a un sol lloc de treball i, per
tant, de forma majoritària en l’àmbit laboral, amb contractes a jornada
complerta.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la
repetida normativa, com per exemple, l’increment de les contractacions a
temps parcial i les jornades reduïdes del personal laboral de
l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre una
remuneració suficient.
2.5. S’ha de considerar en aquest cas la finalitat de la norma juntament
amb la realitat actualment existent en el règim de dedicació del personal
contractat i al servei de les Administracions Públiques, tenint en compte:
les funcions com a agent dinamitzadora en el marc del Pla d’Ocupació
Agents Dinamitzadors dels Jocs; que la suma dels percentatges de
cotització per raó de la jornada de l’activitat pública principal i l’activitat
privada que es pretén compatibilitzar no supera el 100%; així com que
l’exercici d’aquesta activitat privada no impedirà o menyscabarà el
compliment dels seus deures ni perjudicarà els interessos generals, al no
existir contraposició d’interessos entre el treball privat i el públic.
2.6. Segons l'article 14 de la LI la resolució motivada reconeixent la
compatibilitat o declarant la incompatibilitat correspon al Ple de la
Corporació.

Per tant, S'ACORDA:
1r. Autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Isabel Marzal Salas
motius esmentats a l’apartat de fonaments de dret.
S’autoritza la compatibilitat, en el benentès que s’haurà també de notificar
a la Diputació de Tarragona si l’activitat compatibilitzada finalitza o existeix
qualsevol modificació respecte la jornada i horari, mentre presti serveis a
la Diputació de Tarragona.
En qualsevol cas, l’autorització de compatibilitat quedarà automàticament
sense efecte en cas de canvi de lloc de treball, així com si la suma dels
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percentatges de cotització per raó de la jornada de l’activitat pública
principal i l’activitat privada supera el 100%.
2n. Aquesta activitat reconeguda al sector privat haurà de desenvoluparse fora de la jornada de treball.
3r. Notificar-ho a la persona interessada.
4t. Comunicar-ho a l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives
d’Ocupació de la Diputació de Tarragona i a la Unitat de Retribucions i
Nòmines.
5è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons el cas, d’acord amb l’article 43.6.1.n) i
43.6.2.m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de
Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del Ple de la Diputació.
- Personal laboral interí
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus
1. FETS
1.1. La Sra. Laia Cagigal de Frías sol·licita que li sigui concedida la
compatibilitat per exercir una segona activitat en el sector públic com a
professora de cant jazz, a temps parcial, a la Fundació per al Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears, i una segona activitat en el sector
privat com a professora de cant, a temps parcial, a l’empresa Nova Eolia
SL.
1.2. La Sra. Cagigal de Frías és personal laboral interí que ocupa una
plaça de professora de cant modern (25%), grup A1L, i ocupa un lloc de
treball de professora (25%), amb adscripció a l’Escola i Conservatori de
Música de la Diputació a Reus, amb una ampliació de jornada actualment
fins el 35%.
1.3. La Sra. Cagigal de Frías aporta certificat original de l’empresa Nova
Eolia SL en què es manifesta que la Sra. Cagigal està contractada amb

32

caràcter indefinit en aquest centre, amb una dedicació setmanal de 9
hores, com a professora de cant, i que no exerceix cap càrrec de
responsabilitat ni pedagògic ni administratiu, així com que no té
participació en el capital de l’empresa. Així mateix, informa que l’horari
laboral setmanal és el següent:
-

Dimecres: de 8:50 a 9:30 hores; de 9:30 a 11.30 hores; d’11:45 a
12:45 hores; i de 13:00 a 15:00 hores.
Divendres: d’11.10 a 14.30 hores.

D’acord amb l’informe de vida laboral aportat per la Sra. Cagigal de Frías
el percentatge de cotització per raó de la jornada és d’un 21,1%.
1.4. En data 15 de febrer de 2017 té entrada en el Registre general
informe favorable de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears de 10 de febrer de 2017, que consta a
l’expedient, sempre que no hi hagi coincidència horària entre les dues
activitats.
Així mateix, informa que la Sra. Cagigal de Frías està contractada amb la
categoria de professora associada al departament de jazz, la jornada que
realitza, que és de periodicitat quinzenal amb un total de 4 hores
setmanals, l’horari que realitza, que són els dijous de 10:00 a 14:30 hores
i de 15:00 a 18:30 hores, i la retribució mensual que percep. Així mateix,
el percentatge de cotització respecte la jornada és d’un 8,9%.
1.5. Segons informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació dels
Centres de Música amb el vistiplau de la direcció de l’Àrea del Servei
d'Assistència al Ciutadà, de data 9 de març de 2017, que consta a
l'expedient, la Sra. Cagigal de Frías desenvolupa la seva activitat docent,
segons horari publicat al centre fins a la data d’avui, entre els dies:
-

Dilluns, de 15:15 a 19.45 hores
Dimarts, de 15:15 a 19:45 hores

Així, tenint en compte els horaris de les altres activitats s’entén que no
existeix coincidència horària ni conflicte d’interessos amb l’activitat que
realitza a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’art. 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix que l’òrgan
administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat
la forma de la seva iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instància de part,
la seva acumulació a uns altres amb els que guardi identitat substancial o
íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i
resoldre el procediment.
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Atès que la Sra. Cagigal de Frías formula dos sol·licituds on demana la
compatibilitat per a exercir diverses activitats, es poden acumular les dues
i resoldre conjuntament.
2.2. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició final primera
té la consideració de “bases del règim estatutari de la funció pública”.
En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les Administracions Públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC).
2.3. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC) i l’exercici
d’activitats professionals laborals, mercantils o industrials fora de les
administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat (art. 14 LI).
2.4. D’acord amb l’article 1.3 de la LI el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.
2.5. La Sra. Cagigal de Frías demana compatibilitzar el seu lloc de treball
en la Diputació de Tarragona, on hi té una jornada d’11 hores i 15 minuts
a la setmana, amb una activitat privada com a professora de cant a
l’empresa Nova Eolia SL, amb una dedicació setmanal de 9 hores; així
com amb un lloc de treball en el sector públic amb la categoria de
professora associada a la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears, amb una periodicitat quinzenal, amb
un total de 4 hores setmanals.
Del sumatori total dels percentatges de cotització per raó de la jornada de
les diferents activitats resulta que la Sra. Cagigal de Frías no supera el
100%.
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2.6. Pel que fa a l’activitat com a professora de cant a l’empresa Nova
Eolia SL que la Sra. Cagigal de Frías pretén compatibilitzar, es tracta
d’una activitat privada als efectes de la LI.
L’article 11.1 de la LI disposa que no es podrà exercir activitats privades
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament,
organisme o entitat on estigués destinat el treballador. L’article 9 de l'RDI
considera que existeix relació directa quan l’activitat a realitzar tingui a
veure amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajut financer o
control del departament, organisme, ens o empreses públiques on
l’interessat estigui adscrit o presti els seus serveis.
L’objectiu d’aquests articles és evitar àrees de coincidència i vetllar pel
principi d’eficàcia i la regla de la imparcialitat. Els tribunals (STS de 14 de
febrer de 1968 i STSJ Astúries de 28 de gener de 2005) assenyalen com
un dels objectius de la normativa evitar l’existència de contactes o àrees
d’activitat coincidents que poguessin donar lloc a que els mitjans i
facultats concedits a l'empleat públic per raó del seu càrrec poguessin ser
utilitzats en profit particular, en perjudici de l’interès públic, o almenys del
prestigi que per la seva objectivitat, imparcialitat o independència han
d’envoltar el funcionari, sense que sigui precisa la prova de que s’hagi
produït, bastant amb aquesta coincidència i possibilitat.
En el cas de l’activitat de professora de cant de la Sra. Cagigal de Frías a
l’empresa Nova Eolia SL no concorre aquesta relació directa tal i com es
desprèn de l’informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació dels
Centres de Música de la Diputació amb el vistiplau de la direcció de l’Àrea
del SAC.
2.7. Pel que fa a l’activitat al sector públic que la Sra. Cagigal de Frías
demana compatibilitzar, l’article 3 de la LI estableix que el personal
comprès en el seu àmbit d’aplicació podrà desenvolupar un segon lloc de
treball o activitat en el sector públic en els casos previstos en la Ll per a
les funcions docents. En tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà
en raó de l’interès públic.
L’article 4.2.4t paràgraf de la LI estableix que als catedràtics i professors
de música que prestin serveis en els conservatoris superiors de música i
en els conservatoris professionals de música se’ls podrà autoritzar la
compatibilitat per a un segon lloc de treball en el sector públic cultural en
els termes i condicions indicats en els paràgrafs anteriors. Els esmentats
paràgrafs es refereixen a la necessitat que els dos llocs de treball vinguin
autoritzats reglamentàriament com de prestació a temps parcial (això és
que no superin les 30 hores setmanals segons l’art. 14 de l’RDI).
L’activitat que la Sra. Cagigal de Frías presta a la Fundació per al
Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears no supera
les 30 hores setmanals.
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Aquest Conservatori ha informat favorablement la compatibilitat en els
termes de l’art. 9 de la LI.
En compliment de l’article 7 de la LI serà requisit necessari per a
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet que la quantitat total
percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista
en els pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director general,
ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació
ordinària, incrementada en un 30% per als funcionaris del grup A (actual
A1) o personal equivalent. En el cas de la Sra. Cagigal de Frías no se
superen aquests límits, doncs la suma de les retribucions que percep en
aquestes activitats no supera els límits fixats a l’art. 7.1 de la LI i 5.1 de la
LIC.
Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a efectes
de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització a aquest
últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de
caràcter familiar, només es poden percebre per un dels llocs, sigui quina
sigui la seva naturalesa.
2.8. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les
normes que despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) estableix, amb
caràcter general, que no es podrà autoritzar o reconèixer la compatibilitat
al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable. La LI no fa distinció en
l’aplicació d’aquest règim d’incompatibilitats entre el personal al servei de
les administracions públiques en règim de jornada complerta, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors, com és el cas de la Sra.
Cagigal de Frías.
L’apartat 4t d’aquest article preveu una excepció a l’apartat primer del
mateix article, en el sentit de què es podrà autoritzar la compatibilitat per a
l’exercici d’una activitat privada en el cas que els llocs de treball comportin
la percepció de complement específic o concepte equiparable de quantia
no superior al 30% de la retribució bàsica, exclosos els conceptes que
tinguin origen en l’antiguitat.
No obstant l’anterior, no es pot obviar que tal i com es desprèn de
l’exposició de motius de la LI el règim establert parteix de la realitat social
existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara
voluntat que el personal al servei de les administracions públiques
estigués destinat a un sol lloc de treball i, per tant, de forma majoritària en
l’àmbit laboral, amb contractes a jornada complerta.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la
repetida normativa, com per exemple, l’increment de les contractacions a
temps parcial i les jornades reduïdes del personal laboral de
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l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre una
remuneració suficient.
S’ha de considerar, en aquest cas, la finalitat de la norma juntament amb
la realitat actualment existent en el règim de dedicació del personal
contractat en l’àmbit dels ensenyaments artístics professionals al servei
de les administracions públiques, tenint en compte: les funcions com a
professora de cant modern que desenvolupa la Sra. Cagigal de Frías a
l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus; la jornada per la
qual està contractat; la retribució que percep, que la suma dels
percentatges de cotització per raó de la jornada de totes les activitats no
supera el 100%; així com que l’exercici de les activitats per a les quals
sol·licita la compatibilitat no impediran o menyscabaran el compliment dels
seus deures ni perjudicaran els interessos generals, al no existir conflicte
d’interessos, tal i com es desprèn de l’informe de la cap de secció de
Coordinació i Ordenació dels Centres de Música, esmentat a l’apartat de
Fets.
2.9. L’autorització de compatibilitat i el reconeixement de compatibilitat, en
cap cas, suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari dels
llocs, que es condiciona al seu estricte compliment, i quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o
de modificació de les condicions de treball quant a horari i jornada de
treball i/o retribucions en els termes de l’art. 7 de la LI.
2.10. L’art. 13 de la LI estableix que no es podrà reconèixer cap
compatibilitat per a activitats privades a aquells a qui se’ls hagués
autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o activitat públics, sempre
que la suma de jornades d’ambdós sigui igual o superior a la màxima en
les Administracions públiques.
En aquest cas el sumatori dels percentatges de cotització per raó de la
jornada de totes les activitats no supera en cap moment al 100%. A més,
totes les activitats ho són a temps parcial.
2.11. La competència per a resoldre sobre l’autorització de compatibilitat
correspon al ple de la corporació local a la qual figuri adscrit el lloc
principal, de conformitat amb l’article 9 LI. La competència per a
reconèixer la compatibilitat o declarar la compatibilitat correspon al ple de
la corporació local, d’acord amb l’article 14 LI.
2.12. L’acord d’autorització de compatibilitat amb activitats al sector públic
es comunicarà a l’ens públic del segon lloc de treball.
Per tant, S'ACORDA:
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1r. Autoritzar a la Sra. Laia Cagigal de Frías la compatibilitat sol·licitada
per a l’activitat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears, pels motius esmentats a l’apartat de
fonaments de dret.
2n. Autoritzar a la Sra. Laia Cagigal de Frías la compatibilitat sol·licitada
per a l’activitat de l’empresa Nova Eolia SL, pels motius esmentats a
l’apartat de fonaments de dret.
3r. Les compatibilitats autoritzades ho són per al curs 2016-2017, en el
benentès que s’haurà també de notificar si les mateixes finalitzen abans o
existeix qualsevol modificació respecte la jornada i/o horari. En el cas de
l’activitat pública també si existeix qualsevol modificació respecte les
retribucions en els termes de l’art. 7 de la LI.
4t. Les compatibilitats autoritzades quedaran automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc de treball, així com si el sumatori dels
percentatges de cotització per raó de la jornada de l’activitat pública
principal i de les activitats autoritzades supera el 100%. En el cas de les
activitats públiques també si alguna supera el temps parcial, entesa com a
30 hores.
5è. Les activitats autoritzades al sector públic i al sector privat hauran de
desenvolupar-se fora de la jornada de treball.
6è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons cas, d’acord amb l’article 43.6.1 n), 43.6.2
m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de
Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
7è. Notificar-ho a la persona interessada.
8è. Comunicar-ho a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears, a la Direcció de l’Àrea del Servei d’Assistència
al Ciutadà i a Nòmines.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del Ple de la Diputació.
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- Personal laboral interí
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona
1. FETS
1.1. El Sr. Carlos Vicente Lorente Femenía sol·licita la compatibilitat per a
desenvolupar una segona activitat com a professor a l’Escola Municipal
de Música de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, com a professor de tuba i
bombardí a la Nova Escola Banda Unió Musical de Tarragona i com a
director de la banda juvenil a la Unió Musical de Tarragona.
D’acord amb els certificats que adjunta a les sol·licituds de l'Associació
Nova Escola Banda Unió Musical de Tarragona i de la Unió Musical de
Tarragona, el senyor Lorente Femenía té unes jornades laborals de 1,75
hores setmanals (4,37%) i 1 hora setmanal (2,5%) respectivament.
Aquests percentatges corresponen també amb els que venen reflectits a
l’informe de vida laboral que aporta.
1.2. El Sr. Lorente Femenía és personal laboral contractat amb caràcter
interí com a professor de tuba (25%), grup A1L, i ocupa un lloc de treball
de professor (25%), amb adscripció a l’Escola i Conservatori de Música de
la Diputació a Tarragona, amb una ampliació de jornada del 27,5% a
l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus fins el 31 d’agost
de 2017, per la qual cosa la jornada que realitza actualment és del 52,5%.
1.3. Per mitjà d’escrit de data 21 de desembre de 2016 es sol·licita a
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acord plenari que
informi al respecte de la sol·licitud de compatibilitat, així com sobre la
durada del contracte, retribucions i horari que realitza.
Des de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es comunica a
l’Àrea de Recursos Humans de la Diputació de Tarragona que el Sr.
Lorente Femenía té assignada actualment una jornada del 32%, que
equival a 9 hores i 30 minuts setmanals, que el seu horari laboral és
dimecres d’11:30 fins les 21 hores, i les retribucions que percep.
Resta pendent rebre l’informe favorable de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant.
1.4. En data 3 de març de 2017 té entrada en el Registre general escrit
del Sr. Lorente Femenía que adjunta un certificat de la Nova Escola
Banda Unió Musical de Tarragona, que consta a l’expedient, en el que es
manifesta que el Sr. Lorente Femenía imparteix classes com a professor
de tuba i bombardí, els dilluns de 18:00 a 19:30 hores i divendres de
18:30 a 19:15 hores, i que no ocupa cap càrrec en l’empresa ni participa
del capital.
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Així mateix, s’adjunta un certificat de la Unió Musical de Tarragona, que
consta a l’expedient, en el que es manifesta que el Sr. Lorente Femenía
és director de la banda juvenil de la Unió Musical de Tarragona, realitzant
assaigs regulars els divendres de 19:30 a 21:00 hores, i que no ocupa cap
càrrec a l’empresa ni participa del capital de la mateixa.
1.5. Segons informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació dels
Centres de Música amb el vistiplau de la direcció de l’Àrea del Servei
d'Assistència al Ciutadà, que consta a l'expedient, el Sr. Lorente Femenía,
pel que fa a l’horari i còmput setmanal d’hores, desenvolupa la seva
activitat docent a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a
Tarragona, segons horari publicat al centre, entre els dies:
-

Dimarts, de 9:00 a 13:00 hores
Divendres, de 15:00 a 18:00 hores

Quant a l’horari i còmput setmanal d’hores, el Sr. Lorente Femenía
desenvolupa a l’Escola i Conservatori de Música a Reus, i segons l’horari
publicat al centre, la seva activitat docent entre els dies:
-

Dimarts, de 14:15 a 15:45 hores; i de 17:15 a 21:30 hores
Dijous, de 17:40 a 19:30 hores

Així, tenint en compte els diferents horaris que desenvolupa a les diferents
activitats per a les quals sol·licita la compatibilitat s’entén que no existeix
coincidència horària i alhora no existeix conflicte d’interessos amb
l’activitat que realitza a l’Escola i Conservatori de Música a Tarragona i a
Reus.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’art. 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix que l’òrgan
administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que hagi estat
la forma de la seva iniciació, podrà disposar, d’ofici o a instància de part,
la seva acumulació a uns altres amb els que guardi identitat substancial o
íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui hagi de tramitar i
resoldre el procediment.
Atès que el Sr. Lorente Femenía formula tres sol·licituds on demana la
compatibilitat per a exercir diverses activitats, es poden acumular les tres i
resoldre conjuntament.
2.2. La normativa aplicable és la Llei 53/1984, de 26 de desembre
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques
(en endavant, LI) que, de conformitat amb la seva disposició final primera
té la consideració de “bases del règim estatutari de la funció pública”.
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En desenvolupament d’aquesta Llei ha de tenir-se en compte també,
supletòriament, el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, del personal al
servei de les Administracions Públiques que desenvolupa parcialment la
LI (en endavant, RDI), així com, la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (en endavant LIC).
2.3. L’art. 2.1.c) de la LI disposa que aquesta Llei és d’aplicació al
personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen. En similars termes es pronuncia l’article 1.2.d) de la LIC.
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia (art. 3 LI i 17 de la LIC) i l’exercici
d’activitats professionals laborals, mercantils o industrials fora de les
administracions públiques requerirà el previ reconeixement de
compatibilitat (art. 14 LI).
2.4. D’acord amb l’article 1.3 de la LI el desenvolupament d’un lloc de
treball a l’Administració serà incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, pública o privada, que pugui impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva
imparcialitat o independència.
2.5. El Sr. Lorente Femenía demana compatibilitzar el seu lloc de treball
en la Diputació de Tarragona, on hi té un percentatge de cotització per raó
de la jornada del 52,5%, amb les activitats de professor de tuba i
bombardí a la Nova Escola Banda Unió Musical de Tarragona, de director
de la banda juvenil de la Unió Musical de Tarragona, i de professor a
l’Escola Municipal de Música de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Del
sumatori total dels percentatges de cotització per raó de la jornada de les
diferents activitats resulta que el Sr. Lorente Femenía no supera el 100%.
2.6. Pel que fa a les activitats com a professor de tuba i bombardí a la
Nova Escola Banda Unió Musical de Tarragona i com a director de la
banda juvenil de la Unió Musical de Tarragona que pretén compatibilitzar,
es tracten d’activitats privades als efectes de la LI.
L’article 11.1 de la LI disposa que no es podrà exercir activitats privades
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament,
organisme o entitat on estigués destinat el treballador. L’article 9 de l'RDI
considera que existeix relació directa quan l’activitat a realitzar tingui a
veure amb els assumptes sotmesos a informe, decisió, ajut financer o
control del departament, organisme, ens o empreses públiques on
l’interessat estigui adscrit o presti els seus serveis.
L’objectiu d’aquests articles és evitar àrees de coincidència i vetllar pel
principi d’eficàcia i la regla de la imparcialitat. Els tribunals (STS de 14 de
febrer de 1968 i STSJ Astúries de 28 de gener de 2005) assenyalen com
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un dels objectius de la normativa evitar l’existència de contactes o àrees
d’activitat coincidents que poguessin donar lloc a que els mitjans i
facultats concedits a l'empleat públic per raó del seu càrrec poguessin ser
utilitzats en profit particular, en perjudici de l’interès públic, o almenys del
prestigi que per la seva objectivitat, imparcialitat o independència han
d’envoltar el funcionari, sense que sigui precisa la prova de que s’hagi
produït, bastant amb aquesta coincidència i possibilitat.
En el cas d’aquestes activitats privades que pretén compatibilitzar el Sr.
Lorente Femenía no concorre aquesta relació directa tal i com es desprèn
de l’informe de la cap de secció de Coordinació i Ordenació dels Centres
de Música de la Diputació.
2.7. Pel que fa a l’activitat al sector públic que el Sr. Lorente Femenía
demana compatibilitzar, l’article 3 de la LI estableix que el personal
comprès en el seu àmbit d’aplicació podrà desenvolupar un segon lloc de
treball o activitat en el sector públic en els casos previstos en la Ll per a
les funcions docents. En tot cas, l’autorització de compatibilitat s’efectuarà
en raó de l’interès públic.
L’article 4.2.4t paràgraf de la LI estableix que als catedràtics i professors
de música que prestin serveis en els conservatoris superiors de música i
en els conservatoris professionals de música se’ls podrà autoritzar la
compatibilitat per a un segon lloc de treball en el sector públic cultural en
els termes i condicions indicats en els paràgrafs anteriors. Els esmentats
paràgrafs es refereixen a la necessitat que els dos llocs de treball vinguin
autoritzats reglamentàriament com de prestació a temps parcial (això és
que no superin les 30 hores setmanals segons l’art. 14 de l’RDI).
L’activitat que el Sr. Lorente Femenía presta al l’ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant no supera les 30 hores setmanals.
En compliment de l’article 7 de la LI serà requisit necessari per a
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el fet que la quantitat total
percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista
en els pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director general,
ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació
ordinària, incrementada en un 30% per als funcionaris del grup A (actual
A1) o personal equivalent. En el cas del Sr. Carlos Vicente Lorente
Femenía, i d’acord amb la informació proporcionada, no se superen
aquests límits, doncs la suma de les retribucions que percep en aquestes
activitats no supera els límits fixats a l’art. 7.1 de la LI i 5.1 de la LIC.
Els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es computaran a efectes
de triennis ni de drets passius, podent suspendre’s la cotització a aquest
últim efecte. Les pagues extraordinàries, així com les prestacions de
caràcter familiar, només es poden percebre per un dels llocs, sigui quina
sigui la seva naturalesa.
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2.8. L’article 16.1 de la LI (en la redacció vigent fins que s’aprovin les
normes que despleguin l’Estatut bàsic de l’empleat públic) estableix, amb
caràcter general, que no es podrà autoritzar o reconèixer la compatibilitat
al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de
complement específic o concepte equiparable. La LI no fa distinció en
l’aplicació d’aquest règim d’incompatibilitats entre el personal al servei de
les administracions públiques en règim de jornada complerta, d’aquells
altres que desenvolupen jornades inferiors, com és el cas del Sr. Lorente
Femenía.
L’apartat 4t d’aquest article preveu una excepció a l’apartat primer del
mateix article, en el sentit de què es podrà autoritzar la compatibilitat per a
l’exercici d’una activitat privada en el cas que els llocs de treball comportin
la percepció de complement específic o concepte equiparable de quantia
no superior al 30% de la retribució bàsica, exclosos els conceptes que
tinguin origen en l’antiguitat.
No obstant l’anterior, no es pot obviar que tal i com es desprèn de
l’exposició de motius de la LI el règim establert parteix de la realitat social
existent en el moment de la seva aprovació al 1984, amb una clara
voluntat que el personal al servei de les administracions públiques
estigués destinat a un sol lloc de treball i, per tant, de forma majoritària en
l’àmbit laboral, amb contractes a jornada complerta.
L’existència de variables no tingudes en compte quan es va aprovar la
repetida normativa, com per exemple, l’increment de les contractacions a
temps parcial i les jornades reduïdes del personal laboral de
l’Administració Pública fa que pugui ser difícil conciliar la normativa
d’incompatibilitats amb el dret constitucional de tot treballador a rebre una
remuneració suficient.
S’ha de considerar, en aquest cas, la finalitat de la norma juntament amb
la realitat actualment existent en el règim de dedicació del personal
contractat en l’àmbit dels ensenyaments artístics professionals al servei
de les administracions públiques, tenint en compte: les funcions com a
professor de tuba que desenvolupa el Sr. Lorente Femenía a l’Escola i
Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona i a Reus; la jornada
per la qual està contractat; la retribució que percep, que la suma dels
percentatges de cotització per raó de la jornada de l’activitat que
desenvolupa a la Diputació i les activitats per a les quals sol·licita la
compatibilitat no supera el 100%; així com que l’exercici de les activitats
per a les quals sol·licita la compatibilitat no impediran o menyscabaran el
compliment dels seus deures ni perjudicaran els interessos generals, al no
existir conflicte d’interessos, tal i com es desprèn de l’informe de la cap de
secció de Coordinació i Ordenació dels Centres de Música, esmentat a
l’apartat de Fets.
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2.9. L’autorització de compatibilitat i el reconeixement de compatibilitat, en
cap cas, suposarà la modificació de la jornada de treball i de l’horari dels
llocs, que es condiciona al seu estricte compliment, i quedarà
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o
de modificació de les condicions de treball quant a horari i jornada de
treball.
2.10. L’art. 13 de la LI estableix que no es podrà reconèixer cap
compatibilitat per a activitats privades a aquells a qui se’ls hagués
autoritzat la compatibilitat per a un segon lloc o activitat públics, sempre
que la suma de jornades d’ambdós sigui igual o superior a la màxima en
les Administracions públiques.
En aquest cas el sumatori dels percentatges de cotització per raó de la
jornada de totes les activitats no supera en cap moment al 100%. A més,
totes les activitats ho són a temps parcial.
2.11. La competència per a resoldre sobre l’autorització de compatibilitat
correspon al ple de la corporació local a la qual figuri adscrit el lloc
principal, de conformitat amb l’article 9 LI. La competència per a
reconèixer la compatibilitat o declarar la compatibilitat correspon al ple de
la corporació local, d’acord amb l’article 14 LI.
2.12. L’acord d’autorització de compatibilitat amb activitats al sector públic
es comunicarà a l’ens públic del segon lloc de treball.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Autoritzar al Sr. Carlos Vicente Lorente Femenía la compatibilitat
sol·licitada per a l’activitat de professor a l’Escola Municipal de Música de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, pels motius esmentats a l’apartat de
fonaments de dret, condicionada a l’emissió de l’informe favorable per part
de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i la remissió del
mateix juntament amb la documentació acreditativa de les condicions de
treball del Sr. Lorente Femenía quant al compliment del requisits per a
l’autorització de la compatibilitat, com sigui que de la informació
proporcionada no supera els límits per a poder atorgar la compatibilitat.
2n. Autoritzar al Sr. Carlos Vicente Lorente Femenía les compatibilitats
sol·licitades per a les activitats de professor de tuba i bombardí a la Nova
Escola de la Banda Unió Musical de Tarragona i de director de la banda
juvenil a la Unió Musical de Tarragona, pels motius esmentats a l’apartat
de fonaments de dret.
3r. Les compatibilitats autoritzades ho són per al curs 2016-2017, en el
benentès que s’haurà també de notificar si les mateixes finalitzen abans o
existeix qualsevol modificació respecte les jornades i/o horaris. En el cas
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de l’activitat pública també si existeix qualsevol modificació respecte les
retribucions en els termes de l’art. 7 de la LI.
4t. Les compatibilitats autoritzades quedaran automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc de treball, així com si el sumatori dels
percentatges de cotització per raó de la jornada de l’activitat pública
principal i de les activitats autoritzades supera el 100%. En el cas de les
activitats públiques també si alguna supera el temps parcial, entesa com a
30 hores.
5è. Les activitats autoritzades al sector públic i al sector privat hauran de
desenvolupar-se fora de la jornada de treball.
6è. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera
falta molt greu o greu segons cas, d’acord amb l’article 43.6.1 n), 43.6.2
m) del VII Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de
Tarragona, així com d’acord amb l’art. 95.2.n) del Text refós de la llei de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre.
7è. Notificar-ho a la persona interessada.
8è. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a
la Direcció de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà i a Nòmines.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant
del Ple de la Diputació.
- Personal laboral interí
Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona
1. FETS
1.1. El Sr. Pau Duran Gual és personal laboral contractat interinament
com a professor de guitarra per a prestar serveis a l’Escola i Conservatori
de Música de la Diputació a Tarragona, amb una jornada parcial del
66,6%.
1.2. El Sr. Pau Duran Gual sol·licita que li sigui concedida la compatibilitat
com a personal al servei de l’Administració local per a desenvolupar una
activitat al sector privat.
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Concretament, el Sr. Duran Gual demana la compatibilitat per a exercir
com a professor de guitarra, per compte d’altri, al Centre de Música de
Reus S.L., amb una jornada de 2 hores i 15 minuts a la setmana, que
realitza els dilluns de 17.15 a 19.30 hores.
1.3. En data 23 de febrer de 2017, amb la finalitat de completar la
informació necessària per resoldre la petició, es va requerir al Sr. Duran
Gual per tal que, en el termini de deu dies, presentés un certificat original
del Centre de Música de Reus SL que acrediti el percentatge de cotització
respecte la jornada per la qual està contractat, l’horari, les tasques (i si
ocupa cap càrrec) i si té participació en el capital de l’empresa, amb
l’advertència que si no presentava l’esmentada documentació se’l tindria
per desistit de la seva petició.
Transcorregut aquest termini atorgat, no s’ha aportat la documentació
requerida per part de la persona interessada.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix que si la
persona interessada no atén el requeriment d’esmena en el termini de
deus dies se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia resolució que
s’ha de dictar en els termes previstos a l’article 21 de la mateixa Llei.
2.2. L’art. 21 de la norma esmentada estableix que en els casos de
desistiment de la sol·licitud, entre d’altres, la resolució ha de consistir en
la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb indicació
dels fets produïts i de les normes aplicables.
Per tant, S'ACORDA:
1r. Declarar el desistiment de la sol·licitud de compatibilitat per a l’exercici
de l’activitat de professor de guitarra, per compte d’altri, al Centre de
Música de Reus SL, presentada l’11 de gener de 2017 pel Sr. Pau Duran
Gual, i en conseqüència no autoritzar la compatibilitat sol·licitada respecte
aquesta segona activitat.
2n. Acordar l’arxiu de les actuacions realitzades en relació a l’expedient
de sol·licitud de compatibilitat iniciat núm. 8004330008-2017-0000490.
3r. Notificar-ho al Sr. Duran Gual.
Règim de recursos:
− Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2
mesos des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona.
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− De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el
termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació,
davant del Ple de la Diputació.
5.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 5.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS
D'INTERESSOS DE PRÉSTECS DEL SAM.
DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
"Gràcies. Bon dia a tothom.
Nosaltres sempre votem en contra d'aquest punt quan hi és present
perquè considerem que és una mesura contraproduent. Perquè anar a
pagar els interessos dels deutes no vindria a ser el millor mecanisme.
Hauríem d'intentar no generar deute i fer estratègies per no generar
deute, i no només pagar els interessos. Perquè sinó els ajuntaments
saben que un moment determinat podran demanar a la Diputació que els
hi pagui."

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència Municipal, el PLE amb el resultat de votacions que
s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................ 25 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, ERC, PSC, C's i PP
Vots en contra ................. 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández Blázquez)
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El SAM ha procedit a la revisió de les bases reguladores de les
subvencions per a interessos de préstecs per tal d’adequar-les a les
necessitats actuals dels ens locals beneficiaris.
2. La finalitat d’aquesta línia de subvencions és el finançament dels
interessos dels préstecs concertats per ajuntaments, entitats municipals
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descentralitzades i consells comarcals, destinats a finançar inversions en
obres i serveis de titularitat municipal o a l’adquisició de béns que afectin
serveis de competència municipal. També són subvencionables els
interessos de préstecs destinats a sanejament o a absorbir el romanent
de tresoreria negatiu de l’ens local.
3. Les principals novetats d’aquestes bases reguladores són les
següents:
- Supressió del límit de capital pendent d’amortitzar de 600.000,00 euros,
per tal de no eliminar les sol·licituds amb import pendent superior
- Eliminació del criteri de puntuacions segons el tipus de préstec i del
percentatge màxim a concedir segons la població, ja que les bases
preveuen un import màxim a concedir de 7.000,00 euros que s’aplicarà
en totes les subvencions que es concedeixin.
4. La dotació econòmica, determinada al pressupost de la Diputació per
l'any 2017, és de 400.000 euros.

FONAMENTS DE DRET
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el Reglament de
desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, juntament amb les Bases Generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i les específiques de cada línia de subvencions.
2. El procediment per a l’aprovació és el regulat en els articles 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 178 i 179
del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 58 a 66 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.

Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de
subvencions per a interessos de préstecs del SAM, que consten a l’annex
1.
Segon.- Sotmetre l’acord i les bases reguladores a informació pública
mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel termini de
trenta dies hàbils per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
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En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no
qualificat.

PUNT 5.2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DE
CARÀCTER EXCEPCIONAL DEL SAM.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència Municipal, el PLE amb el resultat de votacions que
s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................

25 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, ERC, PSC, C's i PP
Abstencions....................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández Blázquez)

EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei
d'Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona ha revisat les
bases reguladores de la concessió de subvencions de caràcter
excepcional del SAM.
2. La finalitat d'aquesta línia continua sent el finançament de les
actuacions dels ens locals que responen a necessitats excepcionals,
urgents i necessàries per garantir la prestació dels serveis municipals.
3. Els aspectes destacables de l'actual redactat de les bases són els
següents:
3.1 Les actuacions subvencionables són:
A) Assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter
excepcional i urgent.
B) Despeses de reparació o d’inversió excepcionals i urgents, que
siguin necessàries per garantir la prestació dels serveis de
titularitat municipal i/o la restitució de les vies públiques afectades,
a causa dels danys produïts per alteracions climatològiques,
catàstrofes naturals o robatoris.
C) Despeses de reparació o d’inversió excepcionals i urgents, que
siguin necessàries per garantir la prestació dels serveis de
titularitat municipal.
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3.2 S'incrementa el percentatge màxim de finançament, podent
arribar al 95% del pressupost elegible de l'actuació, amb els
mateixos límits que a bases anteriors, 6.000 € per l'apartat A i
30.000 € pels apartats B i C.
3.3 Es redefineixen els criteris de valoració i selecció per tal que
responguin millor a l'objecte i finalitat de les bases específiques
d'aquesta línia de subvencions.
4. La dotació serà la que es determini al pressupost de l'any 2017.

FONAMENTS DE DRET
1. El règim jurídic de les subvencions es regula per la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i el Reglament de
desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, juntament amb les Bases Generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i les específiques de cada línia de subvenció.
2. El procediment per a l’aprovació és el regulat en els articles 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 178 i 179
del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 58 a 66 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Per tant, S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de
subvencions de caràcter excepcional del SAM que consta a l’annex 1.
Segon. Sotmetre l’acord i les bases reguladores a informació pública
mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, pel termini de
trenta dies hàbils per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
En el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut per ser un acte de tràmit no
qualificat.
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PUNT 5.3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE
REINTEGRAMENT DE PART DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I
PAGADA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP PER AL
PROJECTE "E-BAIX CAMP", INCLÒS AL PROGRAMA OPERATIU
FEDER (PO) 2007-2013. EIX 1.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència Municipal, el PLE per unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 30 de maig de 2008, va
aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona per a la cogestió i codecisió de l'EIX 1, economia
del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial, del
programa operatiu FEDER de Catalunya de 2007-2013. En data 27 de
juny de 2008, el Ple va aprovar una nova redacció del Conveni.
2. En data 5 de desembre de 2008, es va publicar al DOGC núm. 5273,
l'Ordre GAP/522/2008, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les
bases reguladores per a seleccionar operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament FEDER, període 2007-2013, i es convoca
el termini de presentació de sol·licituds per al quadrienni 2007-2010, Eix
1, de la demarcació de Tarragona.
3. El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 25 de setembre de 2009,
va acordar concedir un ajut complementari del 25% de la despesa
subvencionable per als projectes seleccionats, d'acord amb el que
disposava el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Tarragona de 27 de juny de 2008.
4. Entre els projectes seleccionats, es va concedir al Consell Comarcal
del Baix Camp la subvenció per al projecte "e-Baix Camp" amb una
despesa subvencionable de l'actuació de 226.019,75 €, de les quals el
FEDER finançava el 50% (113.009,88 €), la Diputació el 25% (56.504,94
€) i el 25% restant de l'actuació es finançava amb fons propis de l'ens
local.
El quadre de finançament de l'actuació subvencionada a favor del Consell
Comarcal del Baix Camp va quedar de la manera següent:
NOM PROJECTE/ENS

IMPORT
IMPORT AJUT
AJUT FEDER DIPUTACIÓ DE
(50%)
TARRAGONA (25%)

Consell Comarcal del
Baix Camp "e-Baix Camp" 113.009,88 €

56.504,94 €

PROJECTE
FEDER COST
PROGRAMAT
226.019,75 €
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5. El Consell Comarcal del Baix Camp va justificar l'actuació i la Diputació
de Tarragona va lliurar la totalitat de la subvenció per l’import de
56.504,94 €.
6. La Intervenció delegada de Control financer FEDER i Fons de Cohesió
de la Generalitat de Catalunya va realitzar un control financer al
beneficiari de fons europeus FEDER, Consell Comarcal del Baix Camp,
sobre el projecte de “e-Baix Camp" amb una despesa programada
elegible de 226.019,75 €, i un cofinançament FEDER per import de
113.009,88 € i va emetre l'informe definitiu del control financer.
7. L’interventor delegat de Control Financer FEDER i Fons de Cohesió, el
7 de novembre de 2014, va emetre l’Informe definitiu del control financer,
rebut al Departament de Governació i Relacions Institucionals el 28 de
novembre de 2014.
8. La Direcció General d'Administració Local, en data 16 d'abril de 2015,
va assumir l'informe definitiu de control financer de 7 de novembre de
2014 i va iniciar el procediment de descertificació de la quantitat de
190.134,47 € de la despesa programada elegible ja certificada i
l’expedient de revocació parcial, per un import de 95.067,24 €.
9. La Intervenció General de la Generalitat va detectar les irregularitats
següents:
A) Concurrència d'ajuts: infracció de l'article 37.3 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que
estableix com a causa de reintegrament l'excés obtingut
sobre el cost de l'activitat subvencionada (sobrefinançament)
B) Irregularitats en la contractació: infracció de la lletra f) de
l'article 37.1 de la mateixa llei que estableix com a causa de
reintegrament, l'incompliment de les obligacions imposades
als beneficiaris amb motiu de la concessió sempre que
afectin o es refereixin a la forma en que s’han d’assolir els
objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
C) Incidències en les mesures d'informació i publicitat.
10. La Intervenció de la Diputació de Tarragona va emetre informe, en
data 30 de novembre de 2015, sobre la procedència de l'inici d'expedient
de reintegrament de l'ajut complementari que va atorgar la Diputació per
l'operació objecte d'informe.
11. L'esmentat informe analitza els motius de les irregularitats detectades
per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i en base a
aquests motius, s’analitza si són aplicables a la part de l’ajut
complementari aportat per la Diputació de Tarragona:
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A) En relació a la concurrència d'ajuts, l'article 34 del RD 887/2006,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de
subvencions, estableix que, quan es produeixi excés de les
subvencions rebudes de diferents entitats públiques respecte del
cost del projecte o activitat, el beneficiari haurà de reintegrar
l’excés en proporció a les subvencions concedides per cadascuna.
No obstant, quan sigui l’administració la que detecti l’excés de
finançament, exigirà el reintegrament per l’import total de l’excés,
fins el límit de la subvenció que hagi atorgat.
B) Segons es desprèn de la certificació de l’informe de control
financer de 10 d’abril de 2015, efectuat per la Intervenció delegada
de Control Financer FEDER i Fons de Cohesió del Departament
d’Economia i Coneixement, la diferència de finançament de
l’operació es quantifica en 87.798,34 euros. Com sigui que la
proposta de reintegrament de la Direcció General d'Administració
Local del FEDER per aquest concepte és de 87.798,34 €, que és
l’import total de l’excés de finançament, ja no correspon a la
Diputació de Tarragona exigir el reintegrament per aquest
concepte, d’acord amb la regulació de la Llei 38/2003 i del RD
887/2006.
C) En relació a les irregularitats en la contractació, correspon exigir al
beneficiari el reintegrament de l’ajut per la irregularitat detectada
per la Intervenció General de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya d’acord amb les causes de nul·litat en el procediment
d’adjudicació del contracte de codi SER003/2010 amb import total
declarat dins l’operació de 152.042,32 euros.
D) Pel que fa al incompliment en publicitat, no correspon la seva
aplicació derivada de l'informe de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, atès que el Consell Comarcal del Baix
Camp va complir amb els requisits de publicitat i difusió establerts
per la Diputació de Tarragona.

12. La Direcció General d'Administració Local, en data 16 d'octubre de
2015, acorda descertificar la quantitat de 190.134,47 € de la despesa
programada elegible ja certificada i revocar la quantitat de 95.067,24 €.
13. A conseqüència de l'acord esmentat i segons l’informe d’Intervenció
número 3461, de data 30 de novembre de 2015, correspon a la Diputació
de Tarragona exigir el reintegrament del 25 % de l’import del contracte,
que és de 152.042,32€, de l'ajut de cofinançament de fons europeus per
al projecte de "e-Baix Camp" inclòs al programa operatiu FEDER (PO)
2007-2013, al Consell Comarcal del Baix Camp.
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14. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 29 d'abril de
2016 va acordar iniciar el procediment de reintegrament de 38.010,58 €,
corresponent al 25% de l'import del contracte que és 152.042,32 €, de
l'ajut de cofinançament de fons europeus al Consell Comarcal del Baix
Camp per al projecte de "e-Baix Camp" inclòs al programa operatiu
FEDER (PO) 2007-2013, per tant la subvenció serà de 18.494,36 €.
15. El Consell Comarcal del Baix Camp no ha presentat al·legacions dins
de termini.

16. D'acord amb l'informe d'Intervenció de la Diputació de data 8 de març
de 2017, al Consell Comarcal del Baix Camp li correspon reintegrar
l'import de 38.010,58 €, de principal més 5.464,06 € d'interessos de
demora.
FONAMENTS DE DRET

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Decret legislatiu 3/2002, d'aprovació del Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya
4. Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona per a la cogestió i codecisió de l'eix 1 del
programa operatiu de competitivitat FEDER 2007-2013, de 22 de juliol de
2008.
5. Ordre bases eix 1: Tarragona, per la qual s'aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals de la demarcació
de Tarragona susceptibles de cofinançament per part del FEDER
Catalunya 2007-2013, Eix 1 i es convoca el termini de presentació de
sol·licitud d'operacions susceptibles de cofinançament per part del FEDER
Eix 1 de la demarcació de Tarragona.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar l'obligació del Consell Comarcal del Baix Camp de
reintegrament part de la subvenció concedida i pagada al Consell
Comarcal del Baix Camp, en relació a l’ajut de cofinançament de fons
europeus per al projecte de "e-Baix Camp" inclòs al programa operatiu
FEDER (PO) 2007-2013.
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Segon. L'import a reintegrar per al Consell Comarcal del Baix Camp és de
38.010,58 € de principal més 5.464,06 € d'interessos de demora que
sumen un total de 43.474,64 €.
Aquesta quantitat s'ha de fer efectiva en el termini següent:
- Si la notificació es fa entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la
notificació fins al dia 20 del mes següent o l'hàbil immediatament
posterior.
- Si la notificació es fa entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de
notificació fins el dia 5 del segon mes següent o l'hàbil immediatament
posterior.
Si transcorregut el termini fixat, no s'ha produït el reintegrament per part
del Consell Comarcal del Baix Camp, s'iniciarà el cobrament en via
executiva, per compensació o a través de BASE, amb el recàrrec
corresponent.
Forma de pagament: Personalment en la Tresoreria de la Diputació, per
transferència bancària al compte: ES58 0182-5634-1102-0151-6379 del
BBVA, per correu, enviant xec conformat a nom de Diputació Tarragona i
una fotocòpia de la notificació de liquidació o qualsevol altre mitjà que
accepti la Tresoreria de la Diputació.
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp.
Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció General i a la Tresoreria
General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui coneixement.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la notificació, davant el ple de la Diputació.

6.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ

Gestió de Centres d'Educació
PUNT 6.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC PER A
L’ASSISTÈNCIA A L’ACTIVITAT COLÒNIES A CA MANXOL, A
RASQUERA, ORGANITZADA PEL COL·LEGI D’EDUCACIÓ ESPECIAL
ALBA DE LA DIPUTACIÓ A REUS. CURS 2016-2017.
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DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
"Gràcies.
Nosaltres agraïm les explicacions que se'ns van fer, però hi haurem de
votar en contra. Vam dir que en el moment d'aprovar un preu públic
havíem de posar també els mecanismes de subvenció perquè les
persones o famílies que no poguessin fer el pagament o que tinguessin
dificultats econòmiques, poguessin gaudir d'una subvenció directa. La
resposta, bona i agraïda, i que l'entenem i l'acceptem, és que no hi ha
ningú que no vagi a una sortida o que no faci activitats per una qüestió
econòmica. El que nosaltres considerem és que el mecanisme hauria de
ser clar i hauria d'estar sobre la taula en tot moment i no només en el
moment en què algú ho demana, i més que res perquè això el que fa és
estigmatitzar a la persona, i és un càstig que es genera a aquella persona
que ha demanar. En canvi, si això es posés des d'un principi, seria molt
més senzill per les persones que tenen dificultats econòmiques. Per tant,
votarem en contra."
President:
"Des del punt de vista que vostè diu, tant estigmatitzable és demanar-ho
quan no es té, com quan hi ha la possibilitat de demanar-ho també. Per
tant, arribem al mateix punt. Em sembla, francament, una proposta –
coneixent que mai ningú s'ha quedat sense anar colònies- força buida de
contingut. Però en qualsevol cas, he prestat atenció al que vostè ha dit, i
naturalment queda recollit en acta."

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència al Ciutadà, el PLE amb el resultat de votacions que
s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................ 25 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, ERC, PSC, C's i PP
Vots en contra ................. 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández Blázquez)
Fets
1. Per decret de la Presidència núm. 2017-0000419, de data 14 de febrer
de 2017, s’ha autoritzat la realització de l’activitat "Colònies a Ca Manxol”,
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a Rasquera, programada per als dies 19 i 20 d’abril de 2017 i amb un
pressupost de despeses total de 2.418,70 euros.
2. Els objectius d’aquesta activitat són:
•
•
•
•
•

Potenciar l'autonomia personal dels alumnes
Reforçar l'autoestima en si mateix i la seva autoconfiança
Augmentar el desig d'aprendre i conèixer ampliant els seus
interessos i adquirint nous coneixements
Millorar les habilitats socials i assolir eines per afrontar els
conflictes.
Il·lusionar-se per un projecte comú amb els seus companys de curs
augmentant el sentiment de pertinença al grup.

3. Aquesta activitat té una previsió d’ingressos, per l’aplicació de preus
públics, de 975 €, d’acord amb el detall següent:
-

Preu públic per alumne assistent: 75 €
Nombre d’alumnes: 13 en total =13 X 75 €= 975 €

Fonaments de dret
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
2. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
3. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
5. Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals.
6. Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
7. Bases d'execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona.
8. Ordenança fiscal reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona per a l’exercici 2017 (BOPT núm. 230 de 02.12.16).
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar el preu públic per a l’assistència a de l’activitat "Colònies
a Ca Manxol”, a Rasquera, organitzada pel Col·legi d’Educació Especial
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Alba de la Diputació a Reus, programada per als dies 19 i 20 d’abril de
2017, amb la tarifa següent:
- 75 € per alumne assistent
Aquests imports no seran reintegrables, excepte en aplicació de l’article
9.3 de l’Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de
Tarragona vigent (BOPT núm. 230 de 02.12.16), que estableix que “quan
per causes no imputables a l’obligat al pagament no es presti o es dugui a
terme, el servei, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o
aprofitament del domini públic, per qual s’ha establert la taxa, és
procedent la devolució de l’import corresponent”, que es correspon amb
l’article 26.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
El grau de cobertura global d’aquest preu públic sobre el cost total de
l’activitat és del 40,31 %, en aplicació de l’apartat 2 de l’article 44 de la Llei
reguladora de les hisendes locals, que preveu que “per raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic es poden fixar preus públics per sota
del cost del servei”.
Segon. Publicar aquest acord al BOP de Tarragona.
Tercer. Comunicar-ho al Col·legi Públic d’Educació Especial Alba a Reus
i a la Intervenció General.
Règim de recursos:
- Recurs de reposició en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà de la
publicació, davant del Ple de la Diputació.

7.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DELS SERVEIS D'ASSISTÈNCIA AL TERRITORI

PUNT 7.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE L’ACCÉS A SANTA OLIVA, CARRETERA TV2128, AMB UN PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE
899.946,44 EUROS.
DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
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Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
"Gràcies.
Aquí nosaltres no només hi votarem a favor, sinó que volíem fer un
agraïment explícit al Sr. Jaume Vidal i al Sr. Masdeu. Des de que
nosaltres vam entrar aquí, no enteníem quins eren els criteris que
s'utilitzaven per decidir unes carreteres o unes altres, quines eren les
obres que s'havien de fer. Més que res perquè moltes de les vegades, no
quadrava amb el pla zonal de carreteres.
Vam poder fer una reunió, i fruit d'aquesta reunió vam entendre moltes
coses. I, no només això, sinó que en aquesta mateixa proposta hi havia
una referència primer al pla zonal i després una motivació tècnica. Cosa
que és el que demanàvem des d'un bon principi. Per tant, votarem a favor
i volíem fer l'agraïment."
President:
"Gràcies doncs, per aquesta consideració."
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei
d'Assistència al Territori, el PLE per unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La carretera TV-2128 és una via que pertany a la xarxa viària de la
Diputació de Tarragona, i es tracta de l’únic accés al nucli urbà de
Santa Oliva, la qual uneix amb la carretera TP-2125, que va del Vendrell
a Sant Jaume dels Domenys. La intensitat del trànsit en l’esmentada
carretera ha augmentat en els darrers anys (l’any 2014 ja suportava una
intensitat mitjana diària de 3.232 vehicles/dia), circumstància que ha
provocat que les seves característiques geomètriques s’hagin quedat
desfasades i que resultin insegures tant per al trànsit rodat com per als
vianants que l’ocupen.
2. Segons la metodologia de priorització que es proposa en el Pla Zonal
de la Xarxa Local de carreteres de la Diputació de Tarragona, aquesta
carretera està cataloga com a tram d’actuació de “prioritat alta”,
d’acord amb els criteris de seguretat, rendibilitat i de benestar social.
Pel que fa al criteri de seguretat, la carretera actual té 5 metres
d’amplada i està molt allunyada dels 8 metres que proposen els criteris
de disseny del Pla Zonal per carreteres de IMD superiors a 1.500
vehicles/dia. La rendibilitat de l’actuació és alta perquè la inversió
necessària per solucionar aquest dèficit és relativament baixa en
relació amb el trànsit que passa per la carretera. Per últim, i atenent el
criteri de benestar social, l’actuació té el caràcter de prioritària ja que la
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intensitat del trànsit que s’hi registra és molt elevada i l’ús que en fan
els vianants cap al barri de les Pedreres és poc segur.
3. L’Ajuntament de Santa Oliva va demanar a la Diputació de Tarragona
que efectués unes obres de millora. La Diputació de Tarragona,
atenent als criteris detallats al paràgraf anterior i d’acord amb
l’Ajuntament de Santa Oliva, per mitjà del Servei d’Assistència al
Territori ha redactat el Projecte de condicionament de l’accés a Santa
Oliva, carretera TV-2128, amb un pressupost d'execució per contracta
de 899.946,44 euros.
4. Descripció de les obres: el projecte té com a objectiu el condicionament
dels 285 ml de tota la carretera TV-2128, entre la rotonda de la
carreteraTP-2125 i la rotonda d’accés a la població que regula el trànsit
entre l’avinguda de la Mare de Déu del Remei i els carrers de Mossèn
Antoni Paradís i del Camí del Cementiri. L’esmentat condicionament
s’efectua amb una millora del traçat existent amb un disseny i uns
paràmetres més suaus, modificant el radi de 40 m del pont actual, que
resulta insuficient, per un de 65 m amb unes transicions més llargues.
S’amplia la calçada existent als primers 110 m que passa de 5 a 6,60 m.
Així mateix, es construeix un pont adossat que ha de tenir una amplada
de 3,5 m per solucionar el problema de pas del pont actual i es
complementen les voreres a tot el tram pel costat dret assolint una
amplada de 2 m.
Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos i sense disminuir la qualitat final de
la infraestructura s’ha decidit aprofitar en tot el possible l’esplanada i el ferm
existent respectant, en tot cas, els paràmetres que s’han establert d’acord
amb les necessitats que requereix la carretera.
El ferm del tram correspon a un tipus de trànsit T-41, secció 4111, que
estarà format per:
•
•
•
•
•

Una capa de tot-ú artificial de 40 cm. de gruix
Reg d’imprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació
d’1,4kg/m2)
Una capa de mescla bituminosa en calent (M.B.C d’aquí en
endavant), tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix
Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una
dotació de 0,4 kg/m2
Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix

Els ferms per a tots els camins i accessos estan formats per la secció
següent:
•
•
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Una capa de tot-ú artificial de 20 cm. de gruix
Reg d’imprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació
d’1,4kg/m2)

•

Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5cm. de gruix

En línies generals, a les zones que s’aprofita la carretera existent, només
caldrà estendre la capa de trànsit (M.B.C. tipus AC 16 surf S de 5 cm de
gruix amb el reg d’adherència corresponent, així com també en algun cas
una capa intermitja de regularització amb M.B.C. tipus AC22 base G.
Per al drenatge longitudinal s’aprofita el col·lector de pluvials municipal
existent i es col·loquen embornals amb reixa i vorada tipus bústia que es
connecten al col·lector esmentat.
Les obres es complementen amb la reposició de l’enllumenat públic, la
col·locació d’una barana de vianants a la vorera dels accessos a les finques
i camins, i la construcció d’un mur d’escullera per a causar un menor
impacte a les finques afectades per la millora del traçat de l’obra.
Així mateix, es reposa la senyalització vertical i horitzontal, i es realitzen les
mesures correctores com l’estesa de terra vegetal, la hidrosembra als
talussos i l’escarificat i l’enjardinament de la resta d’antic traçat de la
carretera.
5. Aquest projecte disposa del corresponent informe de supervisió de
caràcter favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
4. RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
5. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic del ens locals.
6. Altres aspectes sobre procediment: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques i altres disposicions concordants.
7. Altres aspectes tècnics: Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i Decret 293/2003, de 18 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres i altres
disposicions concordants.
En conseqüència, S'ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de l’accés a Santa
Oliva, carretera TV-2128, amb un pressupost d'execució per contracta
de 899.946,44 euros, que conté annex d’expropiacions amb la relació
de béns i drets afectats, amb indicació dels seus titulars i domicili,
superfície, situació cadastral i aprofitament del bé o dret.
2. Exposar al públic l’esmentat projecte pel termini de trenta dies hàbils,
perquè si fos necessari es puguin formular reclamacions. Transcorregut
l’esmentat termini la Diputació resoldrà sobre el projecte i, si s’escau,
sobre les reclamacions, d’acord amb l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

8.- ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
D’HISENDA I ECONOMIA

PUNT 8.1.- DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2016 I MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 1 D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2017.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
Es dóna compte del Decret de la Presidència núm. 2017-0000489 de data
21 de febrer del 2017, que és com segueix:
“De conformitat amb l’article 191 i següents del Real Decret legislatiu
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, es presenta la Liquidació del Pressupost de la Corporació de la
Diputació de Tarragona de l’exercici 2016.
Tenint en compte que els esmentats articles del RDL 2/2004 de 5 de març
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals
estableixen que les corporacions locals, abans del dia 1 de març de
l’exercici següent, hauran de confeccionar la liquidació del pressupost, i
que la seva aprovació correspon al president de la Corporació, donant-ne
compte al Ple en la primera sessió que es realitzi.
Vistes les propostes d’incorporació de romanents de crèdit, tant
d’obligatòria incorporació com voluntària, i vist l’informe d’Intervenció i la
documentació comptable presentada que acredita les xifres i resultats
comptables de la liquidació del pressupost de 2016.
RESOLC:
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Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost de la Corporació, amb
els detalls següents:
1- PRESSUPOST DE DESPESES
Pressupost inicial
Modificacions
PRESSUPOST DEFINITIU
Obligacions reconegudes
Pagaments efectius

128.640.000,00
126.828.421,61
255.468.421,61
133.862.227,20
126.677.855,59

2- PRESSUPOST D’INGRESSOS
Pressupost inicial
Modificacions
PRESSUPOST DEFINITIU
Drets reconeguts nets
Recaptació neta

128.640.000,00
126.828.421,61
255.468.421,61
148.745.752,81
144.896.253,56

3- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
Amb un import de 6.217.181,73 euros, de conformitat amb l’art.101.2 del
RD 500/90, estan integrats per:
Drets pressupostaris reconeguts durant l'exercici
pendents de cobrament
Drets pressupostaris reconeguts en exercicis anteriors
pendents de cobrament
Drets pendents de cobrament d'operacions no
pressupostàries
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

4- OBLIGACIONS
L’EXERCICI.

PENDENTS

DE

PAGAMENT

3.849.499,25
892.084,39
1.475.598,09
6.217.181,73

A

FINAL

DE

Amb un import de 15.596.315,52 euros de conformitat amb l’art 101.3 del
RD 500/90, estan integrades per:
Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l'exercici pendents de pagament
Obligacions pressupostàries reconegudes en exercicis
anteriors pendents de pagament
Obligacions pendents de pagament d'operacions no
pressupostàries

7.184.371,61
4.403.076,86
4.008.867,05
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TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

15.596.315,52

5- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+)
TOTAL PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

130.289,17
26.864,61
- 103.424,56

6- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
D’acord amb els articles 96 i 97 del RD 500/90, el resultat pressupostari
de l’exercici, determina un superàvit de finançament, segons estat
financer que figura a continuació:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions negatives de finançament (+)
Desviacions positives de finançament (-)
Despeses finançades amb romanent de Tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

148.745.752,81
133.862.227,20
14.883.525,61
970.076,05
410.571,75
35.950.626,73
50.834.152,34

7- ROMANENTS DE CRÈDIT
Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit que
es poden incorporar a l’exercici següent ascendeixen a un total de
92.917.613,61 euros, classificats en:
Crèdits d'incorporació obligatòria
Crèdits d'incorporació voluntària
TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT INCORPORABLES

2.041.037,25
90.876.576,36
92.917.613,61

8- ROMANENT DE TRESORERIA
De conformitat amb l’art 191.2 del RDL 2/2004, art.101.1 del RD 500/90,
l’estat financer del romanent líquid de tresoreria és el següent:
8.1 Fons líquids a la Tresoreria a final d'exercici
136.998.472,96
8.2 Drets pendents de cobrament a final de l'exercici
6.217.181,73
8.3 Obligacions pendents de pagament a final de l'exercici 15.596.315,52
8.4 Partides pendents d'aplicació
- 103.424,56
8.5 Saldos de dubtós cobrament
898.943,64
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I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4-5)
8.6 Romanents d'incorporació obligatòria
- Excés de finançament afectat
- Resta de romanents d'incorporació obligatòria
II. ROMANENT DE TRESORERIA DESPRÉS
D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS OBLIGATS (I -6)
8.7 Romanent d'incorporació voluntària
III. ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE
DISPOSICIÓ (II-7)

126.616.970,97
2.041.037,25
1.276.294,38
764.742,87
124.575.933,72
90.876.576,36
33.699.357,36

Segon. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit per import de
92.917.613,61 euros, a l'empara de l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de
març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals:
Romanent per incorporació obligatòria 2.041.037,25€
Romanent per incorporació voluntària 90.876.576,36€
Tercer. Determinar la disponibilitat de romanent líquid de tresoreria,
per import de 33.699.357,36 euros, com a font financera de lliure
disposició, subjectant el seu ús a les determinacions de l’article 32 i la
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i concordants.
Quart. Aprovar la relació de Baixes de drets reconeguts d’exercicis
tancats pendents de cobrament per import de 39.073,39euros.”

PUNT 8.2.- DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT DE TURISME 2016 I
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1 D’INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS 2017.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
Es dóna compte del Decret de la Presidència núm. 2017-0000490 de data
21 de febrer del 2017, que és com segueix:
“De conformitat amb l’article 191 i següents del Real Decret legislatiu
2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals i els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril, es presenta la Liquidació del Pressupost del Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona de l’exercici 2016.
Tenint en compte que els esmentats articles del RDL 2/2004 de 5 de març
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals
estableixen que les corporacions locals, abans del dia 1 de març de
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l’exercici següent, hauran de confeccionar la liquidació del pressupost, i
que la seva aprovació correspon al president de la Corporació, donant-ne
compte al Ple en la primera sessió que es realitzi.
Vistes les propostes d’incorporació de romanents de crèdit, tant
d’obligatòria incorporació com voluntària, i vist l’informe d’Intervenció i la
documentació comptable presentada que acredita les xifres i resultats
comptables de la liquidació del pressupost de 2016,
RESOLC:
Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost del Patronat de
Turisme, amb els detalls següents:
1- PRESSUPOST DE DESPESES
Pressupost inicial
Modificacions
PRESSUPOST DEFINITIU
Obligacions reconegudes
Pagaments efectius

6.340.000,00
3.752.115,42
10.092.115,42
5.973.045,33
5.661.489,66

2- PRESSUPOST D’INGRESSOS
Pressupost inicial
Modificacions
PRESSUPOST DEFINITIU
Drets reconeguts nets
Recaptació neta

6.340.000,00
3.752.115,42
10.092.115,42
6.483.309,15
1.949.085,55

3- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FINAL DE L’EXERCICI
Amb un import de 4.546.158,92 euros, de conformitat amb l’art.101.2 del
RD 500/90, estan integrats per:
Drets pressupostaris reconeguts durant l'exercici
pendents de cobrament
Drets pressupostaris reconeguts en exercicis anteriors
pendents de cobrament
Drets pendents de cobrament d'operacions no
pressupostàries
TOTAL DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
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4.534.223,60
1.250,00
10.685,32
4.546.158,92

4- OBLIGACIONS
L’EXERCICI

PENDENTS

DE

PAGAMENT

A

FINAL

DE

Amb un import de 433.959,70 euros, de conformitat amb l’art 101.3 del
RD 500/90, estan integrades per:
Obligacions pressupostàries reconegudes durant
l'exercici pendents de pagament
Obligacions pressupostàries reconegudes en exercicis
anteriors pendents de pagament
Obligacions pendents de pagament d'operacions no
pressupostàries
TOTAL OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

311.555,67
4.238,08
118.165,95
433.959,70

5- PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva (-)
Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva (+)
TOTAL PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ

0,00
1.230,91
1.230,91

6- RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
D’acord amb els articles 96 i 97 del RD 500/90, el resultat pressupostari
de l’exercici, determina un superàvit de finançament, segons estat
financer que figura a continuació:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Desviacions negatives de finançament (+)
Desviacions positives de finançament (-)
Despeses finançades amb romanent de Tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

6.483.309,15
5.973.045,33
510.263,83
175.543,72
502.866,74
1.884.895,00
2.067.835,80

7- ROMANENTS DE CRÈDIT
Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit que
es poden incorporar a l’exercici següent ascendeixen a un total de
1.959.194,78 euros, classificats en:
Crèdits d'incorporació obligatòria
Crèdits d'incorporació voluntària
TOTAL ROMANENTS DE CRÈDIT INCORPORABLES

672.876,73
1.286.318,05
1.959.194,78
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8- ROMANENT DE TRESORERIA
De conformitat amb l’art 191.2 del RDL 2/2004, art.101.1 del RD 500/90,
l’estat financer del romanent líquid de tresoreria és el següent:
8.1 Fons líquids a la Tresoreria a final d'exercici
8.2 Drets pendents de cobrament a final de l'exercici
8.3 Obligacions pendents de pagament a final de l'exercici
8.4 Partides pendents d'aplicació
8.5 Saldos de dubtós cobrament
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4-5)
8.6 Romanents d'incorporació obligatòria
- Excés de finançament afectat
- Resta de romanents d'incorporació obligatòria
8.7. Excés de finançament afectat no aplicat
II. ROMANENT DE TRESORERIA DESPRÉS
D'INCORPORACIÓ DE ROMANENTS OBLIGATS (I-6-7)
8.8. Romanent d'incorporació voluntària
III. ROMANENT DE TRESORERIA DE LLIURE
DISPOSICIÓ (II-8)

482.508,62
4.546.158,92
433.959,70
1.230,91
2.486,18
4.595.938,75
672.876,73
672.876,73
0,00
479.999,84
3.440.576,00
1.286.318,05
2.154.257,95

Segon. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit per import de
1.959.194,78 euros, a l'empara de l'article 182 del RDL 2/2004, de 5 de
març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals:
Romanent per incorporació obligatòria
Romanent per incorporació voluntària

672.876,73€
1.286.318,05€

Tercer. Determinar la disponibilitat de romanent líquid de tresoreria,
per import de 2.154.257,95 euros, com a font financera de lliure
disposició, subjectant el seu ús a les determinacions de l’article 32 i la
disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i concordants.”

PUNT 8.3.- DACIÓ DE COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST DE BASE 2016 I MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 1
D’INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2017.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
Es dóna compte del Decret de la Presidència núm. 2017-0000550 de data
24 de febrer del 2017, que és com segueix:
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“De conformitat amb els articles 191, 192 i 193 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març text refós de la Llei de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, Reguladora de les hisendes locals i els articles 89 a 105 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, es presenta la Liquidació del
Pressupost de BASE l’exercici 2016.
Tenint en compte que els esmentats articles del Reial Decret Legislatiu
2/2004 text refós de la Llei 39/88 Reguladora de les hisendes locals
estableixen que les corporacions locals, abans del dia u de març de
l’exercici següent, hauran de confeccionar la liquidació del pressupost, i
que la seva aprovació correspon al president de la Corporació, donant-ne
compte al Ple en la primera sessió que es realitzi.
Vistes les propostes d’incorporació de romanents de crèdit i vist l’informe
del cap de Gestió econòmica de BASE amb el vistiplau de l’interventor, i
la documentació comptable presentada que acredita les xifres i resultats
comptables de la liquidació del pressupost de 2016,
RESOLC:
1. Aprovar la Liquidació del pressupost de BASE Gestió d’Ingressos, amb
els detalls següents:

1-

PRESSUPOST DE DESPESES

Pressupost inicial
Modificacions
PRESSUPOST DEFINITIU
Obligacions reconegudes netes
Pagaments efectius

2-

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Pressupost inicial
Modificacions
PRESSUPOST DEFINITIU
Drets reconeguts nets
Recaptació neta

3-

15.500.000,00 €
6.281.885,21 €
21.781.885,21 €
14.324.853,58 €
13.353.396,07 €

15.500.000,00 €
6.281.885,21 €
21.781.885,21 €
15.450.514,43 €
15.383.226,75 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
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Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

15.450.514,43 €
14.324.853,58 €

Resultat pressupostari
Desviacions positives de finançament

1.125.660,85 €
- €

Desviacions negatives de finançament
Despeses finançades amb romanent líquids de Tresoreria

- €
1.783.075,29 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

4-

2.908.736,14 €

ROMANENTS DE CRÈDIT

Tal com disposa l’art. 98 i 99 del RD 500/90, els romanents de crèdit que
es poden incorporar a l’exercici següent ascendeixen a un total de
2.379.475,20 euros.

5-

ROMANENT DE TRESORERIA

(+) Drets pendents de cobrament a final de l’exercici

3.717.595,34 €

(-) Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici

35.140.961,59 €

(+) Fons líquids de Tresoreria a final de l’exercici

41.156.672,99 €

(-) Romanent de Tresoreria afectat a despeses amb finançament finalista
(-) Saldos de dubtós cobrament

- €
125.385,35 €

Romanent de Tresoreria per a despeses generals

9.607.921,39 €

(-) Crèdits d’incorporació voluntària

2.379.475,20 €

Romanent de Tresoreria corresponent a l’exercici 2016

7.228.446,19 €

2.- Aprovar la incorporació de romanents de crèdits per import de
2.379.475,20 euros, a l’empara de l’article 182 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre,
Reguladora de les hisendes locals:
3.- Determinar una disponibilitat inicial del romanent líquid de tresoreria de
lliure disposició per import de 7.228.446,19 euros, com a font financera
de lliure disposició, subjectant el seu ús a les determinacions de l’article
32 i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i concordants.”

PUNT 8.4.- DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME D'ESTABILITAT
RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA, EXERCICI 2016.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
"L'Interventor dóna compte de l'informe d'Intervenció relatiu al compliment
dels requeriments de la LO 2/2012 d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera a la liquidació del Pressupost 2016 de la Diputació
de Tarragona:
“La Llei Orgànica 2/2012, de 2 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF) estableix que l’elaboració, l’aprovació i
l’execució del Pressupost es realitzarà en un marc d’estabilitat
pressupostària coherent amb la normativa europea (article 3). Així mateix
estableix que les actuacions de les Administracions Públiques estaran
subjectes al principi de sostenibilitat financera, entenent-se aquesta com
la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins
dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial (article
4).
Aquests dos eixos d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera es
concreten en el compliment de:
Estabilitat pressupostària com a capacitat de finançament: de
l’execució del Pressupost n'ha de derivar una posició d’equilibri o
superàvit pressupostari calculat utilitzant la metodologia de la
Comissió Europea en el marc de la normativa d’estabilitat
pressupostària.
Compliment de la Regla de la despesa: enunciada a l’article 12 de
la LOEPSF, l'execució del Pressupost no pot comportar un
augment de la despesa superior al límit establert.
Sostenibilitat financera de la despesa: capacitat per a finançar
compromisos de despesa presents i futurs dins del límit de deute
públic, és a dir, de l'execució del Pressupost no se’n derivarà un
volum de deute públic excessiu.
Compliment dels límits de morositat del deute comercial: el període
mig de pagament a proveïdors no ha de superar el termini mig
previst en la normativa sobre morositat.
Igualment s’estableix un àmbit subjectiu d’aplicació diferent al previst a la
Llei Reguladora d’Hisendes Locals, ja que en la verificació d’aquests
requeriments s’han d’incloure no només els ens el Pressupost dels quals
forma la unitat establerta a l’article 164 d’aquesta Llei, sinó que cal
integrar el Pressupost dels ens que d’acord amb la sectorització realitzada
per la Intervención General del Estado siguin Sector Públic i estiguin sota
el perímetre de la Diputació de Tarragona. Per a l’exercici que s’analitza
no existeixen diferències entre els ens a incloure d’acord amb la LRHL
respecte a la LOEPSF.
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D’acord amb l’article 15 de la LOEPSF, correspon al Govern de l’Estat
mitjançant acord del consell de ministres fixar, al llarg del primer semestre
de cada any, els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic
referit als tres exercicis següents per al conjunt de les administracions
públiques. La proposta de fixació d’aquests objectius s’ha d’acompanyar
d’un informe d’avaluació de la situació econòmica prevista que ha
d’incloure, entre d’altres, la taxa de referència de creixement de
l'economia espanyola prevista per a poder determinar la regla de la
despesa. L'execució dels pressupostos de les administracions públiques
s’han d’ajustar als objectius esmentats.
L'acord de Consell de Ministres de data 15 de juny de 2015 (trienni 20162018) va fixar les taxes de referència següents en relació a les
Corporacions Locals:
2016
Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Capacitat(+), Necessitat(-) de Finançament,
SEC-95, en % PIB

0,0%

Objectiu de Deute Públic, en % PIB

3,4%

Regla de la despesa, en % de creixement

1,8%

A aquests objectius de compliment cal sobreposar els marcats pel Pla
Econòmic Financer (PEF) que la Diputació de Tarragona va haver
d’aprovar en compliment de l’article 21 de la LOEPSF derivat de
l’incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l’exercici 2015.
Objectius PEF liquidació 2015
Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Capacitat(+), Necessitat(-) de Finançament
Objectiu de Deute Financer
Objectiu Regla de la despesa

Objectiu PEF
Equilibri o
superàvit
41.659.823’05 €
Compliment

D'altra banda, l'objectiu del compliment dels límits de morositat del deute
comercial previst a l'article 13.6 de la LOEPSF es desenvolupa al Reial
Decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia del
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions
Públiques i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril
(RD635/2014).
En aquest RD635/2014 es posa de manifest la interpretació donada en
diversos informes de la IGAE dels trenta dies de pagament establerts a la
normativa de morositat. Cal entendre que aquests trenta dies vénen
regulats al RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el seu article 216
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estableix l'obligació de l'administració a abonar el preu en trenta dies des
de l'expedició de la certificació d'obra o dels documents que n'acreditin la
conformitat amb el contracte. Així, en el RDL635/2014 s'interpreta que
aquests trenta dies s'han de calcular des de l'aprovació de la factura o
certificació d'obra corresponent, és a dir, es disposa de trenta dies per al
reconeixement de l'obligació i trenta dies per al seu pagament. En concret
s'estableix a l'article 5 que s'entendrà per nombre de dies de pagament,
els dies naturals transcorreguts des dels trenta posteriors a la data
d'entrada de la factura al registre administratiu o des de la data
d'aprovació de la certificació mensual d'obra.
Seguint les directrius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat Financera i l’Ordre 2105/2012, d’1
d’octubre, en relació a les obligacions de subministrament d’informació
prevista a la LOEPSF, en el present informe s’analitza:
1234-

Estabilitat

pressupostària:
capacitat/
necessitat
de
finançament.
El compliment de la regla de la despesa.
La sostenibilitat financera: el límit del deute.
El compliment del termini de pagament a proveïdors per
deutes comercials.

1-Objectiu d’estabilitat
finançament

pressupostària:

Capacitat/necessitat

de

D’acord amb l’article 3 de la LOEPSF, on es defineix el principi
d’estabilitat pressupostària, i els apartats 1 i 4 de l’article 11, l’elaboració,
l’aprovació i l’execució dels pressupostos i resta d’actuacions que afectin
a les despeses o els ingressos de les administracions públiques es
realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la
normativa europea. L’objectiu d’estabilitat per a les corporacions locals
s’ha xifrat en el 0% del PIB. Així mateix, l’art 11.4 de la LOEPSF fixa que
“les corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit
pressupostari”. Expressat en altres termes, l’objectiu d’estabilitat es
d'inexistència de dèficit i, per tant, d’equilibri.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos
a pressupost s'obté per diferència entre els drets reconeguts néts dels
capítols 1 a 7 d'ingressos, i les obligacions reconegudes nétes dels
capítols 1 a 7 de despeses. A aquesta diferència s'hi ha d'aplicar les
transformacions necessàries per expressar-la en termes de comptabilitat
nacional. Aquests ajustaments estan previstos al manual de la IGAE
“Manual de cálculo del Déficit en contabilidad nacional adaptado a las
corporaciones locales”.
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S’adjunta com annex els càlculs relatius a l’estabilitat pressupostària amb
els ajustaments derivats del manual de l’IGAE, resultant que la liquidació
del pressupost 2016 presenta una capacitat de finançament de
31.706.355’11 €:
Ens

Ingressos
financers

no Despeses no Ajusts SEC
financeres

Corporació
BASE
Turisme

133.098.231’23 107.016.257’41
15.450.514’43 14.324.853’58
6.483.309’15
5.973.045’33
155.032.054’81 127.314.156’32

3.383.366’15
638.993’07
-33.902’60
3.988.456’62

Capacitat/
necessitat
finançament
29.465.339’97
1.764.653’92
476.361’22
31.706.355’11

2- Regla de la despesa
L’art 12 de la LOEPSF incorpora la “regla del gasto", introduïda ja pel
RDL 8/2011 per la confecció del pressupost de 2012. D'acord amb aquest
article, el creixement de la despesa computable no podrà superar la taxa
de referència de creixement del PIB de mitjà termini de l’economia
espanyola.
Per acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2015 es va fixar la
taxa de referència per aplicar la regla de la despesa en l’1,8% pel
pressupost de 2016, és a dir, les obligacions reconegudes del pressupost
2016 que formen part de la despesa computable no poden créixer més
d'un 1'8% respecte les mateixes de la liquidació de l'exercici 2015.
Formen part de la despesa computable les despeses no financeres
(capítols 1 a 7 del pressupost) en termes del sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC) exclosos els interessos del deute i la part de la
despesa
finançada amb fons finalistes procedents d'altres
administracions.
Per tant, la despesa computable de cada exercici s'ha d'ajustar d'acord
amb els termes SEC. Aquests ajustos estan previstos al manual de la
IGAE "Guía para la determinación de la regla del gasto del artículo 12 de
la Ley 2/2012 orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera para corporaciones locales." S'adjunta com a annex els ajustos
i càlculs realitzats per a determinar la despesa computable a l'exercici
2016.
Aquesta despesa computable s'ha de comparar amb la de l'exercici
immediat anterior augmentada (o reduïda) per la taxa de referència abans
esmentada i ajustada amb els augments o disminucions dels ingressos
als quals fa referència l'article 12.4 de la LOEPSF, és a dir, els derivats de
canvis normatius que suposin augments o disminucions de la recaptació.
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D'altra banda, també s’ha d’ajustar l’efecte de les obligacions derivades
d’inversions financerament sostenibles previstes a la disposició addicional
sisena de la LOEPSF com a especial destí del superàvit pressupostari
diferent del previst a l'article 32 de la mateixa llei (amortització anticipada
de deute), durant el primer exercici de la seva execució. Aquesta despesa
no s’ha de tenir en compte com a despesa computable.
El resultat de la comparació d'aquest límit amb la despesa computable a
la liquidació 2016 és de 8.449.460’88 € i, per tant, de compliment de la
regla de la despesa.
Ens

Corporació
BASE
Turisme

Límit de la regla Despeses en
de la despesa a
inversions
l'exercici
financerament
sostenibles
105.230.401’32
0’00
14.065.699’93
0'00
3.924.871’38
0’00
123.220.972’63
0’00

Despesa
computable a
l'exercici
95.580.882’26
14.067.359’45
5.123.270’04
114.771.511’75

Compliment (+) o
incompliment (-)
de la regla de la
despesa
9.649.519’06
-1.659’52
-1.198.398’66
8.449.460’88

Compliment del sostre de la despesa en el pressupost 2016
L’article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions locals
aprovaran en els seus àmbits respectius un límit màxim de despesa no
financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la
regla de la despesa que fixa l’article 12 i que marcarà el sostre de
recursos dels seus pressupostos.
Els límits aprovats amb el Pressupost 2016 i la despesa total realitzada
finalment són els següents:
Límit de despesa
no financera
Diputació de
Tarragona
(consolidat)

140.702.168’37

Despesa no
financera a
l'exercici
122.093.801,45

Compliment (+) o
incompliment (-)
del límit
18.608.366’92

Per tant, la liquidació del pressupost 2016 compleix amb el límit de la
despesa no financera establert en l'aprovació del Pressupost 2016.

3- Sostenibilitat financera: sostre del deute
D’acord amb l’article 4 de la LOEPSF, les actuacions de les
administracions públiques estan subjectes al principi de sostenibilitat
financera, entesa com la capacitat per a finançar compromisos de
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despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, de deute públic i de
morositat del deute comercial d'acord amb allò que estableix aquesta llei,
la normativa sobre morositat i la normativa europea.
La instrumentació d'aquest precepte es preveu en l'article 13 de la
mateixa LOEPSF fixant un límit de deute, definint el concepte de deute
d'acord amb el Protocol del Procediment de dèficit excessiu, per al global
de les administracions públiques (60 % del Producte Interior Brut (PIB)) i
distribuint-lo entre l'administració de l'estat (44%), l'autonòmica (13%) i la
local (3%); si bé aquest límit queda substituït per l'aprovat al Consell de
Ministres de data 15 de juny de 2015 i que per l'administració local és del
3'40 % del PIB.
La transposició del sostre de deute en termes de percentatge del PIB
resulta difícil i incerta a conseqüència del fet que no es disposa de càlculs
oficials del PIB per a totes les províncies i municipis d’Espanya. En
conseqüència, i davant de l’absència d’una norma clarificadora que
permeti obtenir un indicador de compliment, en aquest informe, per
avaluar l'assoliment de l’objectiu de deute públic s’utilitzarà la metodologia
de càlcul i límits definits a l’article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals (LRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
La metodologia prevista en l'article 53 de la LRHL és comparar el volum
de deute total a llarg termini, inclòs el risc deduït d'avals, amb els
ingressos corrents de l'exercici immediat anterior o, si no està liquidat,
l'últim amb la liquidació aprovada. Aquesta divisió, anomenat ràtio del
deute viu, no pot ser superior al 110%.
A.) Determinació del deute viu:
D'acord amb la LRHL (article 53.2) s'han de tenir en compte les
operacions de crèdit vigents, tant a curt com a llarg termini, valorades amb
els mateixos criteris utilitzats per a la seva inclusió al balanç i el risc
derivat d'avals.
L'ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals, al seu Annex 3 preveu que els valors que
es compararan seran el deute previst a fi de l'exercici actual amb els dret
liquidats del darrer exercici liquidat. Aquesta previsió serveix als seus
objectius de tutela financera, però no posa de manifest el compliment del
sostre del deute en no utilitzar el nivell d'endeutament derivat de la
liquidació. És per això que en els càlculs d'aquest informe s'utilitzaran els
valors del deute viu a 31 de desembre de l'exercici liquidat.
Així mateix, la "Nota informativa sobre el régimen legal aplicable a las
operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por las
entidades locales" del MINHAP estableix que a efectes del càlcul del
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capital viu no s'inclouran els saldos pendents de reintegrar derivats de les
liquidacions definitives de la participació en tributs de l'estat.
Deute viu liquidació exercici 2016

31/12/2016

Deute financer
Risc deduït d'avals
Altres deutes computables
Total deute

41.051.625’28
0,00
0,00
41.051.625’28

B.) Determinació dels ingressos corrents:
Per al còmput dels ingressos corrents, la LRHL estableix que es tindran
en compte els liquidats o meritats l'exercici immediat anterior o, en el seu
defecte, en el precedent, segons les xifres deduïdes dels estats
comptables consolidats.
L'ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals, al seu Annex 3 estableix que per al càlcul
de la ràtio legal de deute viu s'han de tenir en compte els dret reconeguts
néts dels capítols 1 a 5, en termes consolidats del grup integrat per l'ens
local i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb
ingressos de mercat.
Finalment, la nota informativa abans esmentada afegeix que per a la
determinació dels ingressos corrents s'han de deduir els ingressos
afectats a operacions de capital i altres que per la seva afectació legal o
caràcter no recurrent no tinguin la consideració d'ingressos ordinaris.
Ingressos corrents exercici 2016

31/12/2016

DRN agregats
Ajustos per consolidació
Ingressos afectats a operacions de K.
Ingressos no recurrents
Altres Ajustos
Total ingressos a considerar

170.679.576’39
-5.220.354’87
0,00
-2.333.291’31
0,00
163.125.930’21

C.) Determinació de la ràtio de deute viu
Determinació de la ràtio
Deute viu
Ingressos corrents consolidats
Ràtio de deute viu

01/01/2017
41.051.625’28
163.125.930’21
25’17 %
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Per tant, la ràtio se situa per sota del 110% i, en conseqüència, es pot
concloure amb el compliment del principi de sostenibilitat, pel que fa
al sostre de deute.
D’altra banda el PEF sí que indicava una previsió per al nivell
d’endeutament, el qual el situava en 41.659.823’05 € a 31 de desembre.
Finalment, el deute viu també està per sota donat que és de
41.051.625’28 €.

4. Compliment dels límits de morositat del deute comercial
L'article 4 de la LOEPSF estableix que s'entén que existeix sostenibilitat
del deute comercial quan el període mig de pagament als proveïdors no
superi el termini màxim previst a la normativa de morositat.
La disposició addicional cinquena d'aquesta mateixa llei estableix que
aquest termini serà el que marqui la normativa vigent, en el nostre cas la
LCSP que el fixa en trenta dies des de l'expedició de la certificació d'obra
o dels documents que n'acreditin la conformitat amb el contracte. Pel que
fa a les factures sense aquests documents existeix un buit legal per la
determinació de l'inici del termini del còmput, si bé en l'apartat quart de la
nota del MINHAP "Relativa a la aplicación de la disposición transitoria
décima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local" s'estableix, amb caràcter
general, un termini de pagament de 30 dies des del reconeixement de
l'obligació que, al seu torn, ha de fer-se en un termini de 30 dies des de la
recepció de la factura o sol·licitud de pagament equivalent. Aquest termini
general de seixanta dies des de la recepció de la factura és el que
s'utilitzarà per avaluar el compliment de la morositat en el deute comercial.
Aquesta interpretació es referma en el RD635/2014 on es defineix un
sistema estadístic de verificació del compliment del període mig de
pagament a proveïdors en els càlculs del qual s'entén com a període de
pagament d'una obligació els dies transcorreguts des dels trenta dies
posteriors a la recepció de la factura al registre administratiu
corresponent.
El període mig de pagament global es defineix com la ponderació per
import de les obligacions de pagament de cada ens, pagades o no, i el
nombre de dies de pagament o pendent de pagament, segons el cas.
Aquests períodes de pagament s'han de publicar a la seu electrònica i
enviar al MINHAP cada mes.
En aquest informe s'inclouen les dades que es venien preparant de forma
trimestral, d'acord amb la legislació vigent i que es calculaven d'acord al
què disposava la "Guía para la elaboración de los informes trimestrales
que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y
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Hacienda en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales." en la qual s'estableix l'estructura i la informació a retre i la
forma del càlcul del període mig de pagament ponderat.
Aquests terminis s'han calculat trimestre a trimestre i enviat als
organismes de control extern. Per avaluar el compliment, donat que es
calculen des del dia de recepció de la factura, s'han de comparar amb els
60 dies de termini màxim de pagament, 30 dies per al reconeixement de
l'obligació i 30 per al seu pagament.
Període mig de pagament (dies)
CORPORACIÓ
TURISME
BASE

1T 2016
43
39
31

2T 2016
50
38
28

3T 2016
44
32
28

4T 2016
39
56
29

D'altra banda, les dades del període mig de pagament previstes al
RD635/2014 són les següents i s'han de comparar amb un límit de 30 dies
per a efectuar el pagament. En cas que siguin negatives posen de
manifest que el pagament s'efectua amb menys de 30 dies des de la
recepció de la factura:
Corporació
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

-1’90
3’90
11’40
12’63
6’46
4’08
6’83
13’51
13’31
13’06
1’05
-4’78

Patronat
de
Turisme
-4’10
-6’31
-1’65
-6’07
0’74
0’32
-3’94
-11’11
8’96
19’93
19’80
-0’53

BASE

Global

7’01
-0’24
12’14
22’67
-1’24
9’60
3’39
13’13
-2’73
8’56
15’72
39’53

-0’63
2’67
11’00
13’17
4’75
4’95
5’30
10’33
9’18
12’75
6’24
0’84

Per tant, s'ha complert amb el termini de pagament a proveïdors, ja que
sempre ha estat inferior als 60 dies des del registre de la factura o dels 30
des del reconeixement de l'obligació.
Conclusions
La liquidació del pressupost 2016:
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Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, tant l’establert per a
les corporacions locals en general com el previst al pla econòmic
financer vigent, ja que presenta capacitat de finançament.
Compleix la regla de la despesa ja que la despesa computable de
l’exercici és inferior al límit de despesa fixat per l’aplicació
d’aquesta regla i, en conseqüència, assoleix l’objectiu marcat al pla
econòmic financer de no superar aquest límit.
Compleix el principi de sostenibilitat financera, el límit del deute,
amb una ràtio que se situa per sota del 110%. Així mateix el volum
de deute financer és inferior al previst al pla econòmic financer.
Compleix amb els límits de morositat del deute comercial perquè el
termini de reconeixement d'obligacions i pagament d'aquestes se
situa per sota dels 60 dies des del registre de la factura o dels 30
des del reconeixement de l'obligació.
D’acord amb l’article 21 de la LOEPSF en cas d’incompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de la
despesa, l’administració incomplidora ha de formular un pla econòmic
financer que permeti en l’any en curs i el següent el compliment dels
objectius o de la regla de la despesa.
D’acord amb l’article 23 de la LOEPSF, el Pla econòmic i financer serà
presentat davant el Ple en el termini màxim d’un mes des de que es
constati l’incompliment. En el cas de les corporacions incloses en els
articles 111 i 135 del TRLRHL (entre les quals es troba la Diputació de
Tarragona), el pla s’haurà de trametre a l’òrgan de tutela financera de la
comunitat autònoma, la qual serà la responsable de la seva aprovació i
seguiment.
Amb aquestes dades la Diputació ha assolit el compliment dels objectius
marcats al pla econòmic financer vigent en el termini d’un any des de que
es va constatar l’incompliment.”"

PUNT 8.5.- DACIÓ DE COMPTE DE LA INFORMACIÓ SOBRE EL PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, REQUERIDA PEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (MINHAP) EN
COMPLIMENT DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDRE HAP/2105/2012 D'1
D'OCTUBRE.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
"L'Interventor dóna compte de l'informe de comptabilitat relatiu al pla
pressupostari 2017-2020:
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“Fets
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), en el seu article 29, estableix que
s'elaborarà un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcaran
l'elaboració dels pressupostos anuals i mitjançant el qual es garantirà una
programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat
pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la
despesa.
Aquests plans pressupostaris han d'incloure la informació consolidada per
la Diputació de Tarragona i el seu perímetre definit a l'article 2 de la
LOEPSF, és a dir, han d'incloure:
La Corporació de la Diputació de Tarragona
L'O.A. de Gestió d'Ingressos (BASE)
L'O.A. Patronat de Turisme
El pla ha d'incloure un període de tres exercicis i contenir com a mínim:
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de regla de la
despesa.
b) Les projeccions de les principals partides de despeses i d'ingressos
tenint en compte tant la seva evolució tendencial com l'impacte de les
mesures previstes al període a considerar.
c) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
Tota modificació del pla pressupostari haurà de ser justificada.
D'acord amb l'ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, que desenvolupa les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF
(Ordre2105), en el seu article 6, la informació dels marcs pressupostaris
ha de ser enviada al MINHAP abans del 15 de març de cada any.
Així mateix, en l'apartat 1 del seu article 15 d'obligacions anuals de les
entitats locals de retiment d'informació, on es parla de les línies
fonamentals del pressupost de l'exercici següent a enviar abans del 15 de
setembre de cada any, estableix en la lletra f) que s'haurà de retre
informació sobre les diferències existents en els objectius i previsions, així
com en les mesures o resta de variables considerades per a l'elaboració
del pressupost en relació a les utilitzades per a l'establiment dels marcs
pressupostaris. En aquest cas caldrà remetre la informació actualitzada
del Pla.
El pla pressupostari es presenta com a annex a aquest informe en vàries
parts: objectius d'estabilitat pressupostària, deute viu, previsions
d'ingressos, crèdits inicials de despesa i previsions de despesa.
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Objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
La Diputació de Tarragona es troba sota un Pla Econòmic Financer (PEF)
aprovat pel Ple el 27/05/2016 derivat de l’incompliment de la regla de la
despesa en la liquidació del 2015. La liquidació del pressupost 2015 té
les següents magnituds:
Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que presenta
capacitat de finançament.
S’incompleix la regla de la despesa en -14.725.320’84 €, ja que la
despesa computable de l’exercici és superior al límit de despesa
fixat per la regla de la despesa.
Compleix el principi de sostenibilitat financera, el límit del deute,
amb una ràtio que se situa per sota del 110%.
Compleix amb els límits de morositat del deute comercial perquè el
termini de reconeixement d'obligacions i pagament d'aquestes se
situa per sota dels 60 dies des del registre de la factura o dels 30
des del reconeixement de l'obligació.
Per aquest motiu, d’acord amb l’article 21 de la LOEPSF, l’administració
incomplidora ha de formular un pla econòmic financer (PEF) que permeti
en l’any en curs i el següent el compliment de la regla de la despesa.
L'acord de Consell de Ministres de data 2 de desembre de 2016 (trienni
2017-2019) va fixar les taxes de referència següents en relació a les
Corporacions Locals:

Objectiu d’Estabilitat Pressupostària
Capacitat(+), Necessitat(-) de Finançament,
SEC-95, en % PIB
Objectiu de Deute Públic, en % PIB
Regla de la despesa, en % de creixement

2017

2018

2019

0,0%

0,0%

0,0%

2,9%

2,8%

2,7%

2,1%

2,3%

2,5%

Respecte als objectius fixats cal fer les següents observacions:
L'objectiu de deute públic es fixa en termes del PIB, i cal entendre'l només
aplicable a les administracions locals en el seu conjunt, sense que es
pugui fer una extrapolació directa a l'activitat d'una administració concreta,
ja que no es disposen de dades fiables del PIB per municipis o províncies
i, a més a més, existeix solapament territorial entre l'activitat de les
administracions: sobre un determinat municipi hi actuen tant l'ajuntament,
com el consell comarcal i la diputació, així com altres ens que es poden
constituir com consorcis, éssent totes administració local. Així hauríem de
distribuir el deute de les administracions locals supramunicipals en cada
municipi i, a la inversa, hauríem de sumar tot el deute de les
administracions locals d'una província per poder fer la validació en l'àmbit

82

provincial. En qualsevol cas, aquests càlculs no permetrien determinar el
compliment per una administració concreta. Així doncs, en el marc
pressupostari es presenta el nivell de deute previst al final de cada un dels
exercicis i es posa en relació amb els ingressos corrents previstos del
mateix exercici. Aquest rati és similar al previst a l'article 53 de la LRHL,
anomenat ràtio del deute viu, i no pot ser superior al 110%. Complint
aquest límit considerarem per assolit l'objectiu del nivell de deute.
La regla de la despesa marca el límit de creixement de la despesa no
financera entre exercicis. Així cal comparar la despesa anomenada
computable d'un exercici amb la del següent. En primer lloc cal posar de
relleu que es desconeix el límit per al darrer exercici del pla pressupostari
(2020), ja que el creixement és relatiu a l'exercici anterior, amb què el
2’5% permès a l'exercici 2019 és per al mateix 2019 en relació a les
dades de l'any 2018. En l'informe s'opta per mantenir el percentatge de
creixement del darrer exercici, 2’5%, per al 2020.
En segon lloc, els càlculs del compliment de la regla de la despesa
depenen de les estimacions d'execució del pressupost, les quals són
enormement volàtils i depenen per a la Diputació en gran mesura d'una
variable no controlable: el grau d'execució dels municipis dels diversos
programes de subvencions corrents i, sobre tot, els més imprevisibles, de
capital. Fent que petites variacions en els exercicis anteriors escollits com
a base de les estimacions del grau de justificació de les subvencions de
capital causin grans canvis en el grau de compliment de la regla de la
despesa.
Elaboració de les previsions d'ingressos
El càlcul de les previsions d'ingressos s'ha realitzat basant-se en les
previsions per al Pressupost 2017 i en un escenari de creixement d’un 1%
per les partides de cessions d’IRPF, IVA, hidrocarburs i impostos
especials. La resta de conceptes d’ingressos es preveu que no hi haurà
creixement.
S'ha detallat per les partides més significatives: cessió d'impostos
estatals: IRPF, IVA, impostos especials; el recàrrec provincial de l'IAE i la
participació en els tributs de l'estat. S'ha totalitzat per capítols i d'acord
amb la naturalesa d'aquests: ingressos per operacions corrents, ingressos
de capital no financers i ingressos financers.
Els ingressos de capítol 1 i 2, impostos directes i indirectes, porten ja
aplicada la modificació del termini de devolució de l'excés en participació
en tributs de l'estat dels exercicis 2008 i 2009.
Igualment es mantenen planes les previsions de recaptació de taxes i
preus públics, capítol 3.
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No s'han previst ingressos per la venda d'actius (capítol 6) com a font de
finançament, ja que aquesta és irregular i poc significativa en el temps
(bàsicament vendes de parcel·les sobreres).
Com a ingressos per transferències de capital, s'ha imputat pels anys
2018 i 2019, la previsió de la construcció de l'accés al centre penitenciari
de Mas d'Enric, que es preveu liquidar en cada exercici.
Cal destacar que no s'ha previst la necessitat d'utilitzar el recurs de
l'endeutament.
Els drets reconeguts es considera que es corresponen amb les previsions
d'ingressos aquí presentades perquè de l'execució ordinària del
pressupost se'n deriva un 99% de grau d'execució dels ingressos reals,
entenent aquests com tots menys del finançament amb romanent líquid
de tresoreria.
Estat d'ingressos:
Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap.5
Cap.6
Cap.7
Cap.8
Cap.9
Suma

2017
14.147.769,00
11.159.785,00
17.449.262,61
95.834.571,74
972.842,00
0'00
4.714.316,65
0'00
0'00
144.278.547,00

2018
14.223.246,69
11.271.382,85
17.449.262,61
96.691.632,84
972.842,00
0'00
432.641,06
0'00
0'00
141.041.008,05

2019
14.299.479,16
11.384.096,68
17.449.262,61
97.557.264,55
972.842,00
0'00
432.641,06
0'00
0'00
142.095.586,06

2020
14.376.473,94
11.497.937,65
17.449.262,61
98.431.552,58
972.842,00
0'00
780.493,13
0'00
0'00
143.508.561,91

Elaboració de les previsions de despesa
Un cop obtingudes les previsions d'ingressos, s'ha procedit a elaborar les
previsions de despesa de cada exercici en base a projeccions tendencials
sobre el pressupost 2017, preveient un increment en les necessitats de
finançament globals d'un 2%.
1. Crèdits inicials.
Despeses de personal.
S'elaboren sota la premissa del creixement de l’1% de la massa salarial
anualment.
Despeses en béns i serveis corrents.
Es proposa un increment tendencial del 2%.
Despeses financeres.
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Es tracten per separat els interessos de préstecs de la Corporació
(préstecs a llarg termini per al finançament d'inversions), els interessos i
despeses financeres de préstecs de BASE (operacions de tresoreria a
curt termini per a cobrir necessitats transitòries de finançament derivades
dels avançaments per la recaptació als ajuntaments) i la resta de
despeses del capítol, de les quals també es preveu que no hi haurà un
creixement.
Els interessos de préstecs de Corporació es calculen d'acord amb les
taules d'amortització amb els tipus d'interès vigents i, en base a l'import
previst, es pressuposten uns crèdits amb la capacitat de sostenir canvis
en aquests.
Pels interessos de BASE es preveu una despesa sostinguda igual a la
pressupostada a l'exercici 2017.
Transferències corrents.
Es preveu un augment continuat del 2% anual en les necessitats dels
programes de subvencions ordinàries i es pressuposta el Pla d'Acció
Municipal (PAM) 2017-2020 (60M€ a nivell global) amb 19M€ d'ordinari i
9M€ de capital a distribuir entre el 2018-2020, per tant, amb la distribució
de, 5 milions pel 2018, 7 milions pel 2019 i 7 milions pel 2020 al capítol 4.
Així mateix s'ha donat continuïtat al pla de suport als centres de titularitat
municipal del primer cicle d'educació infantil amb 5M€ anuals.
Fons de contingència
Es pressuposta un fons de contingència anual com a sobrant del
pressupost, diferència entre ingressos i despeses per a quadrar el
pressupost.
Inversions reals.
Al capítol 6 ordinari es preveu el mateix augment anual d'un 2%. En la
partida de construcció de carreteres, es preveu 4 milions pel 2018 i 1 milió
tant pel 2019 com pel 2020.
Transferències de capital.
Es preveu un increment d'un 2% anual de les partides de subvencions de
capital ordinàries o poc significatives. D'altra banda es pressuposta una
aportació constant per al PUOSC, de 3.732.459'26 €. Pel que fa al PAM
2017-2020 d'inversió, es completa la dotació prevista global de 60M€ en
35M€ de capital a distribuir entre els quatre exercicis, per tant, amb la
distribució de 8 milions pel 2018, 1 milions pel 2019 i res pel 2020 de
capítol 7. Finalment, no es preveu la continuïtat del Pla Extraordinari
d'Inversions Municipals.
Actius financers.
No es preveu cap necessitat de despesa.
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Passius financers
Només es preveuen els crèdits necessaris per a cobrir les amortitzacions
dels crèdits a llarg termini de la Corporació. Aquestes amortitzacions
s'obtenen de les taules amb els tipus d'interès vigents i, seguidament, es
procedeix a dotar uns crèdits inicials suficients per assumir increments.
Estat de despeses (crèdits inicials)
Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap.5
Cap.6
Cap.7
Cap.8
Cap.9
Suma

2017
53.469.291,30
21.759.684,55
618.000,00
25.977.905,60
4.030.379,51
10.730.003,04
20.393.283,00
0,00
7.300.000,00
144.278.547,00

2018
54.003.984,21
23.349.204,66
618.000,00
28.473.909,52
2.581.698,64
9.800.603,10
16.213.607,92
0,00
6.000.000,00
141.041.008,05

2019
54.544.024,06
23.085.103,08
618.000,00
30.843.387,71
11.429.225,16
6.872.615,16
9.303.230,89
0,00
5.400.000,00
142.095.586,06

2020
55.089.464,30
23.529.719,45
618.000,00
31.220.255,46
12.810.408,90
6.946.067,47
8.394.646,33
0,00
4.900.000,00
143.508.561,91

2. Previsió d'obligacions reconegudes.
La guia del MINHAP "Plans Pressupostaris a Mig Termini 2017-2020
d'Ens Locals" estableix que les dades a presentar s'han de transformar en
termes d'obligacions reconegudes nétes. El criteri general per a l'obtenció
d'aquests càlculs són els percentatges d'execució mitjans dels darreres
tres exercicis, si bé s'han realitzat ajustos. Seguidament expliquem els
criteris seguits per la conversió dels crèdits inicials en obligacions:
Despeses de personal.
Com els crèdits inicials, les previsions d'obligacions s'elaboren sota la
premissa del creixement d’1% de la massa salarial.
Despeses en béns i serveis corrents.
S'aplica el criteri general.
Despeses financeres.
Es tracten per separat els interessos de préstecs de la Corporació
(préstecs a llarg termini per al finançament d'inversions), els interessos i
despeses financeres de préstecs de BASE (operacions de tresoreria a
curt termini per a cobrir necessitats transitòries de finançament derivades
dels avançaments per la recaptació als ajuntaments) i la resta de
despeses del capítol, de les quals també es preveu que no hi haurà un
creixement.
Els interessos de préstecs de Corporació es calculen d'acord amb les
taules d'amortització amb els tipus d'interès vigents. Pels interessos de
BASE es preveu una despesa sostinguda igual a la pressupostada a
l'exercici 2017 (50.000 euros anuals).
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Transferències corrents.
Per al càlcul de la despesa derivada de les transferències corrents
s'utilitza un grau d'execució separat per al càlcul de les previsions del
PAM, derivat de les taules d'execució dels darrers exercicis exclusivament
del PAM ordinari i tenint en compte els crèdits aportats el mateix exercici i
els que deriven de la incorporació de romanents no executats.
Fons de contingència
Per la seva naturalesa no pot arribar a obligació reconeguda. La despesa
realitzada en aquest fons es té en compte en calcular les previsions
d'execució, que assumeixen els efectes de modificacions de crèdit.
Inversions reals.
S'estableix un criteri separat per a la construcció de carreteres i el reforç
del ferm, agafant-se també els darrers tres exercicis, però separant-se els
imports que deriven del pressupost inicial dels que provenen
d'incorporació de romanents.
Transferències de capital.
Es tracta el PAM i el PUOSC de forma separada. El PAM d'inversió
d'acord amb les previsions d'execució derivades dels darrers exercicis i
separant crèdits aportats al pressupost dels crèdits incorporats com a
romanents.
Pel que fa al PUOSC s'estableix un ritme d'execució constant entre
exercicis d’acord a l’aportació.
Es considera una execució de 2,7 milions d’euros pel 2017, 5,11 milions
d’euros pel 2018 i 1,3 milions pel 2019 per fer front als Jocs del
Mediterrani.
Actius financers.
Sense execució. No s'han previst crèdits inicials.
Passius financers.
Les obligacions reconegudes nétes són les previstes d'acord amb les
taules d'amortització dels préstecs a tipus d'interès vigent.
Estat de despeses (obligacions reconegudes previstes)

Cap.1
Cap.2
Cap.3
Cap.4
Cap.5
Cap.6
Cap.7

2017
51.377.806,23
19.838.238,22
295.198,46
33.361.310,89
0,00
11.163.928,71
17.222.432,29

2018
51.891.584,27
20.164.522,79
265.305,92
31.825.753,15
0,00
11.498.040,69
22.816.923,85

2019
52.410.500,11
20.664.919,54
244.171,77
32.662.908,15
0,00
11.154.317,46
19.259.670,26

2020
52.934.605,11
21.220.604,50
241.761,83
33.503.955,40
0,00
10.032.095,10
17.903.182,88
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Cap.8
Cap.9
Suma

0,00
7.076.573,99
140.335.488,79

0,00
5.817.164,12
144.279.294,79

0,00
5.176.388,11
141.572.875,40

0,00
4.643.489,48
140.479.694,30

Compliment dels objectius del marc pressupostari:
1. Suficiència financera:
Malgrat no formi part estricta dels objectius de la LOEPSF, sí que és
fonamental i forma part dels objectius de la figura del pressupost definida
a la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (LRHL), ara aprovada pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que en el seu article 165.4
estableix que cada un dels pressupostos que integren el pressupost
general s'haurà d'aprovar sense dèficit inicial. Així mateix, a l'article 170
estableix com a causa de reclamació administrativa, és a dir, recurs a
l'aprovació d'un pressupost, la manifesta insuficiència dels ingressos en
relació a les despeses pressupostades o bé la manifesta insuficiència
dels crèdits pressupostats respecte a les necessitats de despesa de l'ens
o, dit d'una altra manera, que els crèdits del pressupost no siguin
suficients per a què l'ens realitzi els seus fins.
Els ingressos de cada exercici del pla pressupostari permeten sostenir les
despeses presentades, que es consideren les despeses estructurals que
hauria de fer front la Diputació, fins i tot permeten prorrogar alguns plans
de subvencions de recent creació i, per tant, no tant essencials, com els
de suport las centres docents de primer cicle d'educació infantil o els jocs
del meditarrani, donat que es produeixen superàvits (ingressos menys
despeses) per als exercicis. Per tant, podem afirmar que la despesa de la
Diputació de Tarragona és sostenible durant els tres propers exercicis.
Així mateix cal destacar que aquesta suficiència es compleix sense
necessitat del recurs de l'endeutament.

2. Estabilitat pressupostària:
Per als càlculs de l'estabilitat pressupostària s'ha procedit d'acord amb les
guies del ministeri per realitzar aquestes previsions per a un pressupost
inicial. Així el primer pas és obtenir el saldo de les operacions no
financeres, es a dir, la resta dels ingressos de capítols 1 a 7 menys les
despeses dels mateixos capítols. Com que els pressupostos 2018– 2020
es troben en superàvit, s'ha aplicat aquest com a despesa de capítol 1 a 7
i, per tant, el resultat és el que s'esperava: el saldo d'operacions no
financeres és la suma dels capítols 8 i 9 de despeses del pressupost.
Els ajustos SEC són els canvis necessaris per a transformar els crèdits de
despesa i les previsions d'ingressos del Pressupost en despesa i ingrés
d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC). S'han mantingut els
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ajustos del pressupost inicial 2017, tret de la inexecució, que es calcula,
evidentment, en base als crèdits de cada pressupost i d'acord amb
l'actualització de les dades d'execució dels tres darrers exercicis,
comparant crèdits inicials amb obligacions finals.
Aquesta inexecució és negativa, donat que les obligacions reconegudes
finals de la liquidació no només deriven dels crèdits inicials, sinó dels
crèdits incorporats via modificacions de crèdit, com la incorporació de
romanents o les diferents aplicacions de superàvit. Amb què les
obligacions reconegudes finals poden ser superiors als crèdits inicials del
pressupost.
L'efecte de la reducció d'aquesta capacitat de finançament durant els
exercicis s'explica per la brusca caiguda que experimenta les despeses
en capítol 9, amortitzacions d'endeutament, als exercicis 2017, 2018 i
2019. La capacitat de finançament no és més que una figura d'estalvi i la
reducció de l'endeutament és una via d'estalviar, per tant, la caiguda en
les amortitzacions de deute suposen una reducció de l'estalvi de l'ens.
La conclusió final és que el pressupost sempre presenta capacitat de
finançament, d'acord amb les dades del quadre adjunt:

2017
2018
2019
2017
(Estimació de (Estimació de (Estimació de
(Estimació de
previsions
previsions
previsions
DRN i ORN)
inicials)
inicials)
inicials)
Saldo d'operacions
no financeres

11.019.632,20

6.000.000,00

5.400.00,00

4.900.000,00

(+/-) Ajustos SEC

2.651.106,85

4.785.441,67

13.706.746,29

15.125.023,66

Capacitat o
necessitat de
finançament

13.670.739,06

10.785.441,67

19.106.746,29

20.025.023,66

3. Objectiu de deute públic:
Com ja s'ha exposat en aquest document no es pot valorar directament el
compliment dels objectius marcats pel Consell de Ministres de forma
global per al conjunt de l'administració local.
Per a constatar el compliment amb l'objectiu de deute públic ens limitarem
a posar de manifest:
El pla pressupostari no utilitza el recurs de l'endeutament en cap
exercici.
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L'amortització del deute vigent segueix el ritme previst als quadres
d'amortització, sense necessitats de refinançaments, ajornaments o
noves carències.
El deute total es redueix cada exercici.
Donat que partim d'una situació en què no hem estat advertits per
mantenir un nivell d'endeutament que incompleixi els límits del programa
d'estabilitat i el compliment dels tres punts anteriors, podem suposar que
en tots els exercicis la Diputació de Tarragona complirà amb un nivell de
deute no excessiu.
Així mateix s'adjunta un quadre amb les previsions d'endeutament i on
aquest es posa en relació amb els ingressos corrents, sense ajustar, que
pot servir d'indicador sobre el nivell d'endeutament de l'ens:

Deute viu previst a
31 de desembre
Deute viu sobre
ingressos corrents

2017

2018

2019

2020

33.975.051,88

28.157.887,76

22.981.499,65

18.338.010,18

24,34%

20'03 %

16,22 %

12,85 %

4. Regla de la despesa:
L'avaluació del compliment de la regla de la despesa és especialment
complicat donat que el càlcul de la despesa computable és complex i
requereix dels ajustos necessaris tant per a arribar a estimar les
obligacions reconegudes finals derivades del pressupost com per a
ajustar les despeses i els ingressos pressupostaris als criteris SEC.
Per a assolir una aproximació raonable s'ha procedit a:
Calcular la despesa no financera (capítols 1 a 7 de pressupost) sense els
interessos derivats de l'endeutament, és a dir, cal restar les aplicacions de
despesa de capítol 3 lligades a satisfer els interessos del préstecs
(Corporació) o de les operacions de tresoreria a curt termini que es
concertin (BASE).
Seguidament s'ha procedit a calcular els ajustos més importants a
efectuar:
a) Ajust d'inexecució: s'aplica el mateix que per al càlcul de l'estabilitat
pressupostària.
b) Despesa finançada amb fons finalistes d'altres administracions:
l'ajust previst per a reduir la despesa realitzada per aquelles que
vinguin finançades amb algun ingrés finalista que no es rebria de
no realitzar-se la despesa, independentment de l'exercici en què
aquesta es realitzi, per aproximació, es fa minorant les despeses
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amb els ingressos afectats previstos en cada un dels pressupostos.
La variació més important respecte l’any 2017 és per la dismunció
dels ingressos previstos pel conveni amb la Generalitat pel
manteniment de carreteres. Es mantenen els ingressos al llarg dels
exercicis del conveni per al sosteniment de l'aeroport de Reus, per
l’obra de Mas d’Enric (que es preveu fins el 2019) i el projecte
Baronia Escornalbou, entre d’altres
c) Despesa en inversions financeres sostenibles del mateix exercici:
aquestes inversions, sempre que s'executin el mateix exercici que
es considerin inversions financeres sostenibles, no es computaran
com a despesa a efectes d'aquesta regla. Es considera que no es
realitzaran inversions d’aquest tipus.
En base a aquests càlculs s'ha determinat la despesa computable per a
l'exercici 2016 i s'ha anat cada exercici aplicant l'increment legalment
previst.
La conclusió de l’informe és que es poden donar incompliments puntuals
de la regla de la despesa entre exercicis, ja que els increments de la
despesa computable, en alguns casos, percentualment són superiors als
màxims permesos.
Ara bé, això és conseqüència de la linealitat d’aquesta regla, que no té en
compte la naturalesa real dels pressupostos locals, sotmesos a
fluctuacions per projectes puntuals. Si agafem com a base la despesa
computable de l’exercici 2016 i anem incrementant-la cada any amb el
percentatge permès trobem que en cap cas la despesa és superior a
aquest límit i, per tant, en l’horitzó d’aquest pla pressupostari no es preveu
superar la despesa màxima base 2016.
En tot cas, la revisió del compliment sempre s’haurà de fer en el moment
de la liquidació, i seran aquestes dades reals les que determinaran el
compliment o no d’aquesta regla.
S'adjunta el quadre amb la despesa computable i el compliment de la
regla de la despesa:

2017
(Estimació d’
ORN)
Despesa
computable
Límit despesa
computable
(2017-20)

2018
(Estimació de
previsions
inicials)
(2,10)

2019
(Estimació de
previsions
inicials)
(2,30)

2020
(Estimació de
previsions
inicials)
(2,50)

123.392.891,52 126.811.266,04 119.544.539,42 119.691.385,84
125.808.613,06 129.300.743,58 132.533.262,17 135.846.593,72
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Compliment de
la regla de la
despesa

2.489.477,54

12.988.722,74

16.155.207,88

Fonaments de dret
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Ordre HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions
de subministre d'informació previstes a la LOEPSF.
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
l'any 2016
Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei Reguladora d'Hisendes Locals.
Guia MINHAP publicada a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb
els Ens Locals "Plans Pressupostaris a Mig Termini 2017-2020 d'Ens
Locals".
Conclusions
El Pla Pressupostari 2017-2020 de la Diputació de Tarragona compleix
amb els objectius aprovats per Consell de Ministres de data de 02 de
desembre de 2016 derivats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera.”"

PUNT 8.6.- DACIÓ DE COMPTE, EN APLICACIÓ DE LA BASE 17 DE
LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2017,
DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 17 DE MARÇ DE
2017, QUE AUTORITZA EL CANVI DE DENOMINACIÓ I DE DÍGITS DE
LA PARTIDA 1200/311/45000 DEL PRESSUPOST VIGENT.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
1.- Les Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2017 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
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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.- Atès que l’acord de la Junta de Govern de data 17 de març de 2017,
de conformitat amb el previst a la base 17 de les Bases d’execució del
pressupost de l’exercici 2017, ha autoritzat un canvi en la denominació i
de dígits de l’aplicació pressupostària 1200/311/45000 del pressupost
vigent que passa a ser 1200/311/46701 i on diu “Conveni Agència
Protecció Salut Pública de Catalunya. Mosca Negra” ha de dir “Conveni
COPATE Mosca Negra”, cal donar-ne compte al Ple d’aquesta Diputació
en aplicació de l’assenyalada base 17.
En conseqüència, S'ACORDA:
Quedar assabentats, en aplicació de la base 17 de les Bases d’execució
del pressupost de l’exercici 2017, de l’acord de la Junta de Govern, de
data 17 de març de 2017, que autoritza el canvi de denominació i de dígits
de l’aplicació pressupostària 1200/311/45000 del pressupost vigent, que
passa a ser 1200/311/46701 i on es substitueix “Conveni Agència
Protecció Salut Pública de Catalunya. Mosca Negra” per “Conveni
COPATE Mosca Negra”.

9.- ASSUMPTES
D’INGRESSOS

DEL

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

PUNT 9.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚMERO 2 DEL PRESSUPOST DE BASE-GESTIÓ
D’INGRESSOS PER A L’EXERCICI 2017.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el PLE amb el resultat de votacions que s'indica acorda el
següent:

93

Vots a favor ................... 25 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, ERC, PSC, C's i PP
Abstencions....................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández Blázquez)

El Cap de Gestió Econòmica amb el vist i plau de l’Interventor, ha emès
informe de data 13 de març de 2017, relatiu a l’expedient de modificació
de crèdit número 2 de l’exercici 2017 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 nº. 2 de l’exercici 2017.
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 2017, es fa necessari suplementar les
dotacions existents en els conceptes de Manteniment i Conservació
Maquinària, Subministrament Documents Personalitzats i Contractes de
Prestació de Serveis.
Aquests suplements de crèdit en les aplicacions pressupostàries
indicades es destinaran a cobrir despeses de serveis que són
fonamentals per garantir el compliment de l’objectiu estratègic de donar el
màxim servei als Ajuntaments que tenen delegada la gestió dels seus
tributs a BASE.
Atès allò que estableix l’art. 6è, 5 dels Estatuts de BASE – Gestió
d’Ingressos en el sentit que correspon al Consell Rector dictaminar el
projecte de pressupost i modificacions de crèdit.
És per tot l’exposat, que es proposa aprovar Expedient de Modificació de
Crèdit número 2 de l’exercici 2017 en els termes que s’indiquen i segons
detall de despeses i finançament:
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DESPESES
Per suplement de crèdit
7030/932/21300
7030/932/22199
7030/932/22706
Total

€
€
€
€

Manteniment i conservació maquinària
Subministrament documents personalitzats
Contractes prestació serveis

25.790,54
9.917,16
121.000,00
156.707,70

Fons de contingència

156.707,70 €

FINANÇAMENT
Per baixa de crèdit
7030/929/50000
Total

156.707,70 €

Per tot això, vist l'acord del Consell Rector de BASE el PLE ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2017, en
els termes que s’indiquen:

DESPESES
Per suplement de crèdit
7030/932/21300
7030/932/22199
7030/932/22706
Total

Manteniment i conservació maquinària
Subministrament documents personalitzats
Contractes prestació serveis

25.790,54
9.917,16
121.000,00
156.707,70

€
€
€
€

Fons de contingència

156.707,70 €

FINANÇAMENT
Per baixa de crèdit
7030/929/50000
Total

156.707,70 €

Segon.- Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir
de la data de publicació al BOP, durant els quals els interessats podran
presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer.- Si durant el termini d’exposició pública no es presenten
reclamacions, l'aprovació serà definitiva.
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PUNT 9.2.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU DELS INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC DE LA COMUNITAT DE REGANTS DEL MARGE ESQUERRE
DEL RIU GAIÀ.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
La Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu Gaià, per acord de la
seva Assemblea General de data 16 de febrer de 2017, ha aprovat
delegar en la Diputació de Tarragona les facultats que té atribuïdes en
matèria de recaptació dels ingressos propis de dret públic dels quals n’és
titular a favor de la Diputació de Tarragona, de conformitat amb els
articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim
jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP),
Al mateix acord també s’ha aprovat la proforma del Conveni de
Col·laboració a subscriure entre la Diputació de Tarragona i la Comunitat
de Regants esmentada i que regula la delegació de les facultats de
recaptació conferides.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 9 de març de 2017,
és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de l’esmentada
comunitat de regants.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari i en període executiu dels ingressos de dret públic dels
quals n’és titular la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del riu
Gaià, segons l’acord de la seva Assemblea General del 16 de febrer de
2017.
Segon: Formalitzar el conveni de delegació entre la Comunitat de
Regants del Marge Esquerre del riu Gaià i la Diputació de Tarragona,
d’acord amb el model de conveni de delegació aprovat per acord del Ple
de la Diputació de Tarragona en la seva sessió del dia 1 de juliol de 2016 i
publicat al BOPT núm. 153 del 10 d’agost de 2016.
Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
per un període màxim de quatre anys, a comptar des de la publicació al
Butlletí Oficial de la Província, i la seva pròrroga s’haurà d’acordar
expressament per ambdues parts.
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
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l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la
realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASEGestió 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 el conveni de delegació.

PUNT 9.3.- PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI I EN PERÍODE EXECUTIU DELS INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC DE LA COMUNITAT DE REGANTS SANT JAUME, DE LA
TORRE DE L’ESPANYOL.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el Ple per unanimitat ACORDA:
La Comunitat de Regants Sant Jaume, de la Torre de l’Espanyol, per
acord de la seva Assemblea General de data 18 de febrer de 2017, ha
aprovat delegar en la Diputació de Tarragona les facultats que té
atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos propis de dret públic
dels quals n’és titular a favor de la Diputació de Tarragona, de conformitat
amb els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de
règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP),
Al mateix acord també s’ha aprovat la proforma del Conveni de
Col·laboració a subscriure entre la Diputació de Tarragona i la Comunitat
de Regants esmentada i que regula la delegació de les facultats de
recaptació conferides.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 13 de març de 2017,
és favorable a l’acceptació de la delegació de facultats de l’esmentada
comunitat de regants.
Per tot això, S’ACORDA:
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Primer: Acceptar la delegació de facultats en matèria de recaptació en
període voluntari i en període executiu dels ingressos de dret públic dels
quals n’és titular la Comunitat de Regants Sant Jaume, de la Torre de
l’Espanyol, segons l’acord de la seva Assemblea General del 18 de febrer
de 2017.
Segon: Formalitzar el conveni de delegació entre la Comunitat de
Regants Sant Jaume, de la Torre de l’Espanyol i la Diputació de
Tarragona, d’acord amb el model de conveni de delegació aprovat per
acord del Ple de la Diputació de Tarragona en la seva sessió del dia 1 de
juliol de 2016 i publicat al BOPT núm. 153 del 10 d’agost de 2016.
Tercer: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix
per un període màxim de quatre anys, a comptar des de la publicació al
Butlletí Oficial de la Província, i la seva pròrroga s’haurà d’acordar
expressament per ambdues parts.
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 BASEGestió 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 el conveni de delegació.

10.- MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

10.1.- Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per
incloure clàusules socials en la contractació de la Diputació de
Tarragona.
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DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
"Gràcies.
Aquesta moció que avui presentem, té l'origen en el no rotund i
contundent que se'ns va donar a la moció de l'anterior ple. Una moció que
proposava l'estudi de tots els contractes que es finalitzaven per veure si
l'assumpció de la gestió era més beneficiària per nosaltres o no. Vam
posar sobre la taula les conseqüència habituals que, no sempre, però sí
habituals i força generals, que té per l'administració, pels treballadors i
treballadores, i pels usuaris i les usuàries, l'externalització de la gestió
dels serveis públics.
Avui presentem una moció, que ens agradaria no haver-la de presentar,
però que és més que necessària perquè serveix com a corrector del que
comporta el capitalisme, és a dir, conseqüències socials per les persones,
sobretot les més desfavorides.
Considerem que el que avui presentem aquí no és un discurs ideològic,
no és un discurs de la CUP, no és un discurs partidista, sinó que posem
sobre la taula la realitat que tenen moltes persones en el seu dia a dia,
sobretot pel que fa a la relació laboral establerta.
Les clàusules socials ens hauran de permetre un major control de
l'administració sobre els nostres propis serveis externalitzats, i trencar la
lògica de què l'oferta més econòmica és la més beneficiosa.
Considerem que nosaltres som una administració pública i, per tant hem
de vetllar per l'interès comú, l'interès general i no només l'empresarial.
Un exemple molt concret, que de fet es va fer públic, i que vam fer públic
nosaltres també fa dues setmanes. Plaça de bous de Tarragona, edifici
públic, edifici propietat de la Diputació de Tarragona, que ofereix un servei
públic, però està gestionat per una empresa privada. Es va fer públic que
un treballador va fer una denúncia perquè havia cobrat 16 euros per 3
hores. Entenem que nosaltres no estem exempts de responsabilitat en
aquestes condicions laborals, que està patint una persona treballadora
perquè, principalment, si aquest edifici estigués gestionat per nosaltres,
les condicions d'aquesta persona no serien les que gaudeix amb
l'externalització del servei. És només una petita mostra dels darrers dies,
que volíem posar sobre la taula, i que ha de servir per justificar el perquè
d'aquesta moció."
Sr. Cruset, vicepresident primer:
"Tot i que la part expositiva de la moció que s'ha fet ara, la veritat és que
res té a veure amb el contingut de la moció, perquè s'ha parlat
majoritàriament d'externalització de serveis i no pas de clàusules socials,
que res tenen a veure amb la qüestió i l'exemple que posava el diputat.
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Perquè en cap cas la inclusió de clàusules socials condicionaria, evitaria o
facilitaria circumstàncies com les que relata i que tenen un tractament
diferenciat del que seria aquesta moció.
Malgrat tot, i tal com es va demanar a la Junta de Portaveus pels grups
presents a la Junta de Portaveus, es proposava una esmena en la moció
de les clàusules socials, no pas de l'externalització de serveis, en què es
demanava que es posés un redactat, que posés en estudi les propostes
que es feien en la moció. Bàsicament perquè des de l'àrea de
Contractació d'aquesta casa, fa temps que s'està treballant en la inclusió
de clàusules socials, en l'estudi de les recomanacions que s'han fet des
de la Generalitat de Catalunya per tal que en els contractes es valorin
temes socials. I, per tant, primer demanar, de totes les propostes que es
fan en la moció, quines ja s'estan aplicant i quines serien aplicables. I,
després, sobre això, presentar en aquest plenari l'acord corresponent per
tal de fer-hi, si cal, esmenes o modificacions al que s'està fent actualment.
Perquè en sentit contrari, representa que es té poc en compte la feina feta
des de l'àrea de Contractació i l'esforç de ja estar aplicant qüestions com
la que la moció recull, i que sembla que no es tinguin en compte fins a
data d'avui. És per això que faríem l'esmena a la moció d'incorporar abans
de la part resolutiva un primer punt resolutiu que digués "estudiar quines
clàusules i condicionants socials actualment ja s'estan aplicant en els
expedients de contractació pública i així poder estudiar si se'n poden
incorporar d'addicionals com ara:" i llavors afegir-hi tots els punts que hi
ha actualment a la part resolutiva, que d'aquesta manera donaria més
sentit al que s'està fent actualment i, per altra banda, no menystindria la
feina que s'està fent des de diferents àrees d'aquesta organització."
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
"L'esmena, com vam parlar a la Junta de Portaveus, és acceptada. Per
tant, agraïm la predisposició a parlar-ne i les esmenes les acceptem
perquè es pugui aprovar la moció.
Però, si se'm permeten un parell de respostes, que crec que són
importants. No estem parlant de l'externalització, sinó de les condicions en
què nosaltres permetem l'externalització. Per tant, té tota la relació del
món. I segona, Sr. Cruset, percebo una no innocent intenció de,
constantment, posar-nos a nosaltres front els serveis jurídics i tècnics de
la Diputació de Tarragona. I en cap cas és així. Nosaltres fem unes
valoracions polítiques. No és culpa dels serveis tècnics d'aquesta
Diputació que hi ha hagi una persona cobrant 16 euros per treballar 3
hores. És una visió política, considerar que això és greu. I que des d'aquí
hi hem de posar solució, hem de posar remei. Per això, aquestes
mocions. Posar condicions a les externalitzacions."
Sr. Cruset, vicepresident primer:
"En tot cas, és evident que no es confronta a ningú. Senzillament es posa
de manifest que, tal com es va posar sobre la taula a la Junta de
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Portaveus, no pot passar desapercebut que aquelles mocions que porten
per contingut demanar que es facin coses que ja s'estan fent, doncs tenen
un punt d'injustícia respecte la gent que ja les està fent, perquè transmet
de portes a fora una imatge que no és la d'aquesta institució i àrees de la
organització que estan fent feina, i seria, en el sentit que recullen algunes
de les mocions que avui veurem, i seria injust no esmentar-ho perquè
posaríem davant de l'opinió pública aquestes àrees de l'organització com
si no estiguessin tenint en compte aquestes realitats. I d'aquí, la
necessitat de fer-ho palès en la part expositiva de la defensa de les
mocions i tenir-ho en compte. I per altra banda, en el sentit de no admetre
traslladar la responsabilitat del suposat cas dels 16 euros per 3 hores d'un
treballador d'una empresa externa, traslladar aquesta responsabilitat a
aquesta organització, com s'ha fet."

MOCIÓ
El 5 de març de 2015, l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament de Presidència, l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni
de col·laboració per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la
contractació de l’Administració Pública Local, en compliment de la
Resolució 577/X del Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la
Generalitat a establir acords per tal d’impulsar l’aplicació de les clàusules
socials a la contractació pública de la resta d’administracions catalanes.
Atès que, en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha
de tenir un caràcter estratègic i contribuir indirectament al
desenvolupament de polítiques d’interès general, l’administració catalana
treballa per a l’extensió de la utilització de les clàusules contractuals de
caràcter social, de conformitat també amb la quarta generació de
Directives europees aprovades el mes de febrer de 2014.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la
Instrucció 1/2014, de 9 de gener, de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de
la Contractació Pública per a l’increment de la transparència i
l’optimització dels procediments de contractació pública, i a través de
diverses actuacions i instruments específics, ha determinat i fomentat la
incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens que integren el
seu sector públic.
Atès que l’Administració local, per la seva part, ha començat a incorporar
aspectes socials en la seva contractació, com a administració més
propera a la ciutadania, en el marc de les accions públiques de foment de
l’ocupació, de les accions positives de gènere i de les accions positives
per a persones que integren algun dels col·lectius més desfavorits.
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Atesa la voluntat d’expressar el compromís d’aquesta institució amb la
progressiva incorporació de les clàusules contractuals de caràcter social
en els expedients de contractació que s’hi porten a terme.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Diputació de Tarragona
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Estudiar quines clàusules i condicionants socials actualment ja
s'estan aplicant en els expedients de contractació pública i així poder
estudiar si se'n poden incorporar d'addicionals, com les que es deriven
dels apartats següents:
1.- Adoptar el compromís d’incorporar clàusules socials en els expedients
de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les
entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l’impuls del seu
ús per les administracions públiques.
2.- Prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la
“Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social”,
aprovada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la
Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se’n facin.
3.- Les empreses licitadores o candidates han de manifestar que han
respectat, a l’hora d’elaborar les ofertes, les obligacions derivades de les
disposicions vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de
treball i prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.
4.- Que els serveis jurídics estudiïn si es poden incloure clàusules per
valorar positivament i a l’alça, temes de caràcter social com ara la
contractació de persones desocupades amb dificultat d’accedir a
l’ocupació (minusvalidesa, aturats llarga durada, etc.), l’equiparació
salarial entre dones i homes, el foment de la contractació indefinida dels
seus treballadors i treballadores i la disminució de les diferències salarials
entre els alts càrrecs i la resta de treballadores i treballadors.
5.- En aquest sentit, que els serveis jurídics estudiïn si es poden incloure
clàusules per valorar positivament i a l’alça, les contractacions de les
empreses licitadores, per a dur a terme l’objecte del contracte, a
treballadors i treballadores en les situacions següents:
- Persones en situació legal d’atur d’acord amb el que preveu l’article 267
del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social aprovada pel Reial
decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre.
- Persones que presentin dificultats d’inserció en el mercat laboral, ja sigui
per trobar-se inclosos en algun dels col·lectius definits en la Llei 27/2002,
de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses
d’inserció laboral, com persones que disposin del corresponent certificat
acreditatiu de discapacitat.
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6.- Incloure clàusules per garantir que, quan procedeixi la subcontractació
d’alguna part de l’execució d’un contracte, es valorarà el compromís de
les empreses licitadores de subcontractar a centres especials de treball o
empreses d’inserció sociolaboral, inscrits/tes degudament, en els
corresponents registres del Departament d’Empresa i Ocupació o a
entitats sense ànim de lucre que treballen per integrar persones amb risc
d’exclusió social.
7.- En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més
avantatjoses segons la ponderació establerta en els criteris d’adjudicació,
tindran preferència en l’adjudicació del contracte la proposició presentada
per empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica o
professional, compleixin mesures destinades a promoure la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball establertes de
conformitat amb el que preveu l’article 34 de la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, sempre que
aquesta proposició iguali en els seus termes les més avantatjoses des del
punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a
l’adjudicació.
En el cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessin
aquestes condicions, tindran preferència en l’adjudicació les proposicions
que presentin les entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica,
i/o aquelles entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just
sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte
del contracte, segons es desprengui dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.
En el cas que l’empat continués, es decidirà la proposta d’adjudicació a
favor de la proposició que presenti l’oferta econòmica més baixa. En cas
de continuar l’empat després d’aplicar aquest criteri, es decidirà la
proposta d’adjudicació per sorteig.
8.- Incloure clàusules contractuals per tal de valorar el compromís
d’aplicar, per part de les empreses, les bones pràctiques en la prestació
del servei o subministrament i que constin en les guies que tingui
aprovades la Generalitat de Catalunya.
9.- Es considera un paràmetre objectiu a apreciar de forma negativa, que
les ofertes presentades incloguin valors anormals o desproporcionats,
com ara la indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per
categoria professional, segons el conveni laboral vigent.
10.- Incloure clàusules per valorar les mesures de conciliació de la vida
familiar i laboral implantades per l’empresa o les mesures addicionals que
es comprometi a implantar.
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11.- Incloure com a causa específica de resolució del contracte les
següents situacions, en el marc contractual amb aquesta Administració:
- l’incompliment de les obligacions previstes en relació a la prevenció de
riscos laborals del personal que els és propi, així com en treballadors i
treballadores subcontractats.
- l’incompliment del deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del
personal que ocupi en l’execució del contracte.
- I en general, l’incompliment de qualsevol acord d’aquesta moció.
Segon.- Es trametrà còpia d’aquest acord al Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i a tots els consells comarcals i ajuntaments de les Terres de
l'Ebre, el Camp i el Baix Penedès.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la Moció presentada és aprovada per unanimitat.

10.2.- Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)
perquè la Generalitat de Catalunya estableixi una moratòria a la
tramitació de nous projectes d'energia eòlica fins a l'aprovació d'un
nou Pla de l'Energia.
DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
"Gràcies.
Ara estic una mica cohibit perquè la valoració que faré prèviament a llegir
els acords és política, és pròpia. En tot cas, com que s'aproven els
acords, els convido a fer un debat polític, si ho consideren, que és el que
jo intentaré encetar en aquest moment.
Als anys 90 és quan trobem la primera ofensiva de generar, de crear
parcs eòlics a les nostres comarques. Aquesta creació de parcs eòlics va
ser feta sense consens amb el propi territori, amb els propis municipis,
basat en una lògica més aviat especulativa i de negoci, que no pas
d'abastament i subministrament energètic al propi territori. L'esquerra
independentista en aquell moment, ja vam denunciar el caràcter
especulatiu. Vam trobar unes empreses constructores que van construir
parcs eòlics a les nostres comarques, trinxant el territori, trencant el
paisatge que nosaltres tenim. I, després el van vendre a les empreses que
generen l'energia, en aquest cas. A més, aquesta realitat havia de portar
riquesa al territori, però hi va haver una relació de frau, d'estafa del sector
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privat al sector públic. Als ajuntaments que van permetre que al seu terme
municipal es construïssin parcs eòlics, se'ls hi va prometre un 3% del
benefici econòmic de l'explotació del seu propi terreny. I això no va ser
així.
I he parlat de frau, d'estafa del sector privat al sector públic perquè
l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya ha denunciat que aquestes
condicions establertes en aquells contractes que es van signar en aquell
moment no s'han complert, i ha demanat a la Generalitat que intervingui
en aquest conflicte, i la Generalitat li ha dit que aquells contractes estaven
ben fets a nivell jurídic, i que per tant, no s'hi podia posar. Quan els
alcaldes d'aquests municipis estan denunciant que el que posa en aquest
contracte, no és el que se'ls hi va prometre en aquell moment.
A més, estàvem parlant no només de contractes fraudulents sinó que a
més també estàvem parlant de generar riquesa.
Dades objectives, lliure interpretació:
Municipi de l'Argentera, d'aquest 3% promès, està rebent un 1,6 .Que
això suposa un 2,8 del pressupost municipal.
Colldejou, del 3% promès, està rebent un 0,8. Això només suposa un
1% del pressupost municipal.
Vilalba dels Arcs, municipi amb deficiència de subministrament
energètic, que no només se'ls ha hagut de resoldre paral·lelament
amb molins propis al municipi, sinó que a més no té cap persona
treballant en els molins que té instal·lats al seu municipi. Per tant, no
només no li ha solucionat un problema sinó que a més no ha donat
feina a la pròpia gent. Per tant, riquesa, cap ni una.
Pradell de la Teixeta, 90 molins al terme. Entre els anys 1998 i 2010
ha baixat la població del municipi un 14%. Per tant, generar riquesa,
cap ni una.
Dels 53 nous molins que es volen instal·lar actualment a la comarca
del Baix Camp, es calcula que només generarà 4 llocs de treball. Per
tant, ni riquesa ni llocs de treball.
Qui sí que pot generar riquesa en aquest moment, relacionat amb els
molins és la comarca del Priorat, que no en té cap ni un. Si finalment
acaba sent reconegut Patrimoni de la Unesco, podrà generar unes
activitats de turisme responsable, de turisme familiar, que sí que
pugui acabar generant riquesa per la pròpia comarca. Per tant, gran
contradicció.
Dit això, dels tres acords que nosaltres proposem, el primer és sol·licitar
explícitament una moratòria en el desenvolupament i tramitació de nous
parcs eòlics a les nostres comarques, així com a la resta de Catalunya.
Un segon acord que és instar a la Generalitat de Catalunya, a aprovar, en
el marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica un Pla d’Energia
on s’entengui l’energia com un servei bàsic. I, un tercer acord que és
comunicar l'aprovació d'aquests acords a diferents organismes públics.
Gràcies."
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Sr. Aspa, portaveu del grup polític ERC:
"Bon dia a tothom. Gràcies President.
És veritat que aquesta moció fa molts anys que això es va parlant i
treballant i que, evidentment hi ha hagut una part molt important del seu
origen, d'una estafa bastant calculada.
La moció insta molt sobretot a què no pot ser la solidaritat que hem tingut
respecte de les altres terres de Catalunya. I crec que les comarques del
Baix Penedès, Alt Camp, Terres de l'Ebre el que han tingut, en la seva
època, és una necessitat important de finançament, cosa que va fer
possible, vehicular aquests aerogeneradors que tenim avui en dia per tot
el territori.
Queda clar que la balança energètica s'ha decantat totalment cap al sud
de Catalunya. Queda clar que al final serem el soterrani de Catalunya,
amb quatre centrals nuclears, de les quals una ja està en fase de
desmantellament. I creiem que també és necessària aquesta moció per la
senzilla raó de què tothom, els especialistes i tècnics, en contra de
vegades del que és la manera de pensar dels economistes, diuen que
s'ha d'acabar generant una gran part de l'energia elèctrica que sigui de
proximitat.
Nosaltres aquí estem d'acord, perquè a més pensem que totes aquestes
sol·licituds que es diuen que són inexistents, però que hi són. Perquè hi
ha molts d'aquests parcs que algun dia es posaran en marxa i que estan
esperant millors moments per a poder-se fer, crec que quan es faci la
publicació és quan tothom tindrà l'acord de què hi ha a cada lloc,
prenguéssim una postura enfront tota Catalunya, enfront del Govern, de
què les Terres de l'Ebre, el Penedès, Alt Camp, hem de començar a tenir
en aquest moment una cosa clara, que és que ja en tenim prou
d'aquestes coses. Per tant, des d'aquest moment queda clar que aquest
Pacte Nacional per la Transició Energètica o Pla d'Energia, el que s'ha de
fer és defugir d'aquesta especulació energètica i intentar que sigui un
servei bàsic que estigui a l'abast de tots els ciutadans. Per tant, en aquest
cas, votarem a favor de la moció."
Sr. Masdeu, portaveu del grup polític PSC:
"Gràcies Sr. President. Senyores diputades, Senyors diputats.
Anunciar-li que el nostre vot no serà favorable, i no ho serà per
coherència política. El Partit Socialista, des de fa bastant de temps, té
dins dels seus postulats i ha anunciat públicament que el que volem és
que l'energia generable en centrals nuclears, es vagin tancant en els
terminis previstos, però també tenint clar que això és potenciant les
energies alternatives, entre elles potser una de les més importants, com
és l'energia eòlica. I trobem que dins de la moció hi ha un contrasentit. Per
una part, demanem i volem que l'energia atòmica no es continuï donant a
aquesta energia través de les centrals nuclears, i per altra part no donem
aquesta alternativa, confinant-lo al Pacte Nacional que s'ha de
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desenvolupar. Entendríem que seria més coherent que si hi ha
deficiències en la llei que es va aprovar en el seu dia –que, cal dir que, es
va aprovar amb el consens de tots els partits polítics que hi havia al
Parlament- que va ser una bona llei que es va aprovar el 2009 i que com
a mínim va traçar l'ample i va traçar uns àmbits on es podia ubicar
l'energia eòlica. I això es va fer des de la part tècnica, no es van mirar
altres components. Sinó que des de la part tècnica, els estudis deien on hi
havia vent i on tècnicament poden ser rendibles.
Per tant, per totes aquestes raons i algunes altres més. Hi ha alguna dada
que vostè ha donat que no és certa, que és que al Priorat no hi ha cap
molí instal·lat. Al Priorat, n'hi ha diversos molins instal·lats, bastants.
Tot i així, donat que el dia que es va fer la Junta de Portaveus, per un
tema personal, no hi vaig poder assistir ni manifestar, el nostre grup
s'abstindrà, donant confiança que això es pugui elevar i que, entenem que
seria més que una moratòria hauria de ser una proposta de modificació de
la llei, que donés més resposta a aquesta sèrie de coses que vostè ha
esmentat. Entenent que, el nostre vot favorable cap a la energia eòlica és
cert, i no ha canviat en cap moment."

MOCIÓ
Ningú pot posar en dubte la solidaritat de les comarques del Baix
Penedès, el Camp i les Terres de l'Ebre en el desenvolupament energètic
del país. Aquest territori acull gran part de la generació energètica, tant a
nivell eòlic (en quantitat de parcs, aerogeneradors i megawatts instal·lats),
en energia Nuclear acollint quatre centrals nuclears, tres en actiu i una en
fase de desmantellament, la qual no conclourà més enllà del 2030, i en el
gran volum de generació mitjançant combustibles fòssils.
La balança energètica està clarament decantada cap el sud de Catalunya
i de retruc l’impacte mediambiental i paisatgístic que això comporta,
essent totalment desequilibrat respecte la majoria d’altres territoris.
Si bé som conscients que el recurs eòlic és un sector energètic que cal
explotar de forma centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant
altres tecnologies, més contaminants i perilloses, també és ben cert que
aquest recurs s’ha d’emmarcar dintre d’un context amb d’altres
tecnologies també renovables i sota models d’explotació molt més
eficients com seria la generació distribuïda, fomentant l’autoconsum i la
creació d’agències locals/comarcals i generant electricitat de proximitat,
per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos mediambientals.
Així doncs, davant la més que possible proliferació de sol·licituds pel
desenvolupament de parcs eòlics de menys de 10 MW, atenent al model i
procediment del Decret 147/2009, o d'altres noves ampliacions dels parcs
eòlics existents, sol·licitem analitzar detalladament l’estat actual
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d’aquestes sol·licituds i en tot cas aturar-les abans d’arribar al punt
d’irreversibilitat en la corresponent implantació.
És imprescindible disposar dels temps necessari per treballar per a que
disciplines com l’energia, el medi ambient, la qualitat de vida i l’economia
local s’ entenguin de manera conjunta. I així poder dissenyar les polítiques
territorials, ambientals i socials que encaixin amb les polítiques
energètiques locals i nacionals, aplicant valors sostenibles i moderns, per
no patir les conseqüències que té l’actual model energètic actual sobre
l’economia, el medi ambient i el territori.
Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de la
Diputació de Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Sol·licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament i
tramitació de nous parcs eòlics a les nostres comarques, així com a la
resta de Catalunya.
Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya, a aprovar, dins del marc del
Pacte Nacional per a la Transició Energètica un Pla d’Energia on
s’entengui l’energia com un servei bàsic. Un model de desenvolupament
energètic, que s’allunyi de les pràctiques especulatives i que afavoreixi els
desplegament de totes les energies renovables sota el marc de la
generació distribuïda o d’autosuficiència connectada. Preveient el
tancament de les centrals nuclears a la fi del seu cicle.
Tercer: Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya,
ICAEN (Institut Català d’Energia), a la Direcció general d’Energia, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a tots els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació.

VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la Moció presentada és aprovada amb el resultat de
votació que s'indica:
Vots a favor........ 18 dels diputats membres dels grups polítics
CUP, ERC i CiU
Abstencions ............ 6 dels diputats membres del grup polític PSC
(Sr. Josep Masdeu Isern, Sr. Josep Fèlix
Ballesteros Casanova, Sra. Immaculada Costa
Ramon, Sr. Salvador Ferré Budesca, Sr.
Francesc Josep Miró Melich, Sr. Martí Carnicer
Vidal)
Vots en contra......... 2 dels diputats membres dels grups polítics PP
(Sr. José Luis Martín García) i C's (Sr. Ruben
Viñuales Elias)

108

10.3.- Moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
de suport tècnic i econòmic als municipis per a la implementació de
la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial del domini públic
local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua
i hidrocarburs.

DEBAT

El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Aspa, portaveu del grup polític ERC:
"Gràcies President.
A partir de la sentència del 21 de desembre de 2016, queda clar que tots
els municipis que tenen trams de xarxa i transport d'energia elèctrica o
gas, que transcorren per terrenys municipals, puguin elaborar una
ordenança fiscal, que tingui plena seguretat jurídica per a poder cobrar la
taxa corresponent.
Això significa que a partir d'aquesta sentència realment els ajuntaments
podran implementar aquesta taxa per poder fer el cobrament a les
empreses distribuïdores. Però serà només en aquells transports que no
van directament vinculats a la prestació del mateix municipi.
Com els municipis normalment són petits i tenim bastanta dificultat per a
què els equips tècnics puguin arribar a elaborar aquesta ordenança fiscal,
malgrat que creiem que en aquest cas BASE serà important tant en la
recaptació com en el suport als equips de redacció, volem demanar que
BASE, com a organisme autònom de la Diputació de Tarragona, sigui
capaç d'ajudar en totes les fases de la gestió als municipis per tal
d'implementar aquesta taxa.
Moltes gràcies."
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
"Gràcies.
Nosaltres hi votarem a favor, però volíem fer un últim intent d'incloure en
els acords una taxa també pels hidrocarburs i l'aigua, com bé sí que surt
al títol. A la Junta de Portaveus vam comentar que aquí tenim les
petroquímiques, tenim minitransvasaments, que passen per molts
municipis, per tant molts municipis se'n podrien beneficiar. No entenem
exactament quin és el problema en també incloure-ho. Se'ns va dir que no
hi havia jurisprudència. Evidentment, no hi haurà jurisprudència fins que
algú no la forci. Per tant, fem un últim intent d'incloure en els acords –si
volen en punts per separat- hidrocarburs i aigua com a nova taxa.
Gràcies."
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Sr. Viñuales, portaveu del grup polític Ciutadans:
"Gràcies President.
Nosaltres votarem a favor. Però sí que els hi demanaríem simplement una
apreciació, per puntualitzar encara més, perquè si aquesta moció és per
donar suport tècnic i econòmic als municipis, a aquells municipis que
tenen delegada la gestió del tribut en la Diputació. Aquelles ciutats que no
tenen aquesta delegació, entenc que podria ser una suplantació de les
seves competències, i per tant, si pogués vostè afegir això, tindrà el
nostre vot favorable."
Sr. Cruset, vicepresident primer:
"Moltes gràcies President.
En tot cas ho havíem manifestat a la Junta de Portaveus i ho reiterem en
sessió plenària perquè tampoc es va tenir en compte la consideració que
hi fèiem en el sentit de què aquesta és una moció que podria ser
equivalent a què a començament d'any és demanés per moció en el
Plenari que BASE faci les gestions corresponents i doni el recolzament, i
faci tots els tràmits necessaris, tècnics, jurídics i econòmics per tal que es
cobrin els IBIs delegats a BASE per part dels ajuntaments de la nostra
demarcació. I posàvem aquest exemple perquè precisament el que
demana la moció, BASE ho està fent, BASE ho està portant a terme. Té
feta la proposta d'ordenança fiscal. Està amb els treballs tècnics per tal de
buscar-li la viabilitat tècnica per portar-la a terme i, en cas que tingui
recorregut jurídic en els pròxims temps, doncs la proposta vindria, en
funcionament ordinari de BASE, al Consell Rector de BASE perquè els
membres del Consell Rector ho aprovin i li donin tràmit i, evidentment el
Plenari també. Per tant, no entenem la necessitat d'una moció demanant
que s'impulsi una cosa que s'està fent i, per tant, al marge del contingut,
que és obvi que compartim perquè hi ha l'encàrrec per part de la
presidència de BASE de què això s'estigui fent, i s'està fent, doncs no
entenem la necessitat de l'aprovació de la moció.
Malgrat la moció contingui que hi ha ajuntaments que no tenen recursos
per fer segons quines feines tècniques. És obvi, i així ho fa BASE. Quan
algun ajuntament demana a BASE que faci la revisió cadastral del seu
municipi, que implica trepitjar tot el terme municipal, polígon i parcel·la
individualitzades, fotografiades i cadastrades, que això els ajuntaments
petits no poden fer, ho fa BASE amb el seu personal, amb les
contractacions necessàries i, per tant, ho porta a terme. I, en aquest sentit
no entenem la necessitat de la moció i, per tant, el vot del govern serà
contrari."
Sr. Aspa, portaveu del grup polític ERC:
"Només per al·lusions i per aclarir unes quantes coses.
A la CUP, Sr. Edgar, evidentment que hi ha societats municipals entre
diversos ajuntaments que tenen pous d'aigua, i que transcorren per dins
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d'altres municipis, i per tant no veiem clar que els municipis de dalt
poguessin posar algun tipus d'impost per aquesta circulació d'aigües pel
seu territori.
En segon lloc, recolliríem perfectament el que el diputat de Ciutadans
introdueix.
I en tercer lloc, estic convençut que si ja ho fan, evidentment no els
suposarà cap greuge acabar de votar la moció."
MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La llei d’hisendes locals recull a l’article 20.3.k la possibilitat d’establir una
taxa per gravar les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua i
gas que ocupin el sòl, subsòl o el vol de vies públiques o d’altres terrenys
de domini públic local.
Les cinc sentències dictades pel Tribunal Suprem, en data 21 de
desembre del 2016, obren la porta a què els municipis que compten amb
trams de xarxes de transport d’energia elèctrica o canonades de gas que
transcorren per terrenys municipals elaborin la corresponent ordenança
fiscal amb plena seguretat jurídica.
Si bé diversos municipis ja fa anys que exigeixen aquesta taxa, fins ara
les ordenances només ho regulaven per a les empreses que, fent ús de
les xarxes o canonades, presten els serveis de subministrament al propi
municipi i aquests resultin d’interès general. A la pràctica afectava només
a distribuïdores i/o comercialitzadores, que havien de pagar una taxa de
l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts generats al municipi.
El tret diferencial radica en què, a partir d’aquesta jurisprudència, els
ajuntaments també podran establir una taxa per a les empreses que
compten amb xarxes que travessen el terme municipal, però que no
van directament vinculades a la prestació de serveis al municipi (per
exemple les línies d’alta i mitja tensió en el cas de les elèctriques).
Les sentències del Tribunal Suprem han validat una metodologia de càlcul
concreta per a determinar la base imposable de la taxa en funció del valor
de la utilitat que reporta l’ús privatiu o aprofitament especial del domini
públic. El valor d’aquesta utilitat es calcula a partir del valor cadastral del
sòl amb construcció, assimilant a una construcció les pròpies línies
elèctriques i tots els elements de la instal·lació.
Atès que la funció principal de la Diputació de Tarragona és donar suport
tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments per garantir l’equilibri
territorial i la millora en la prestació dels serveis públics municipals.
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Atès que els municipis hauran d’elaborar l’ordenança fiscal i el
corresponent informe tècnic econòmic que permetin exigir la taxa amb
plena seguretat jurídica, seguint la jurisprudència marcada pel Tribunal
Suprem.
Atès que caldrà dur a terme un treball de camp que permeti identificar de
manera clara la superfície i els metres lineals d’instal·lació que transcorren
per terrenys públics de titularitat municipal.
Atès que els municipis requeriran de suport tècnic per a dur a terme la
gestió i recaptació d’aquesta taxa.
Per tot l’exposat, el Grup Polític d’Esquerra Republicana a la Diputació de
Tarragona proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Instar a l'Organisme Autònom BASE que elabori i posi a
disposició dels municipis un model d’ordenança fiscal i un model d’informe
tècnic econòmic que permeti exigir amb plena seguretat jurídica la taxa
per l’ús privatiu del domini públic en aquelles instal·lacions de transport
d’energia elèctrica i gas que transcorren per terrenys de titularitat
municipal.
Segon. Implementar mecanismes de suport tècnic i econòmic que
permetin dur a terme els treballs de camp i estudis tècnics necessaris per
a identificar la superfície i els metres lineals d’instal·lació que transcorren
per terrenys públics de titularitat municipal.
Tercer. Donar suport als municipis en totes les fases de la gestió i
recaptació d’aquesta taxa.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la Moció presentada és desestimada amb el resultat
de votació que s'indica:
Vots a favor........ .9 dels diputats membres dels grups polítics ERC,
CUP i C's
Vots en contra.....17 dels diputats membres dels grups polítics CiU
(Sr. Josep Poblet Tous, Sr. Pere Granados
Carrillo, Sr. Josep M. Cruset Domènech, Sr.
Carles Pellicer Punyed, Sr. Àlvaro Gisbert
Segarra, Sr. Joan Josep Malràs Pascual, Sr.
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Lluís Soler Panisello, Sra. Montserrat Carreras
Garcia, Sr. Joan Olivella Ricart i Sr. Mateu
Montserrat Miquel), PSC (Sr. Josep Masdeu
Isern, Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Sra.
Immaculada Costa Ramon, Sr. Salvador Ferré
Budesca, Sr. Francesc Josep Miró Melich, Sr.
Martí Carnicer Vidal) i PP (Sr. José Luis Martín
García).

10.4.- Moció que presenten els grups d'ERC, CiU i PSC a la Diputació
de Tarragona, referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes
de peatge.
DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Aspa, portaveu del grup polític ERC:
"Gràcies President.
La concessió a les autopistes va ser ampliada fins el 2021 (la clàusula
cinquena del conveni que figura a l'annex del decret establia que el 31
d'agost de 2021 era quan s'acabava la concessió, però que els beneficis
fiscals només s'aguantarien o estarien recollits fins el 31 d'agost de 2016).
Això significa que a partir d'aquí, aquells ajuntaments que vulguin, tenen
la possibilitat de cobrar l'IBI a les empreses concessionàries i els
municipis afectats d'aquest decret són aquells pels quals transcorren
alguns trams de pagament de l'AP-7, AP-2, C-32 i C-33. A nosaltres
només ens afecten l'AP-2 i l'AP-7. I en aquest cas només és intentar que
la Diputació pugui donar suport a tots els municipis en fer les gestions
corresponents per poder-los cobrar l'IBI, a excepció d'aquells, que segons
el Sr. Viñuales, tenim clar que no tenen delegada aquesta funció."
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
"Gràcies.
Nosaltres votarem a favor. Està molt bé aquesta moció i la compartim. Per
tant, vot favorable. No creiem que tingui més debat que aquest. Però
tanmateix, voldríem aprofitar per dir-hi la nostra, més que res perquè
aquesta situació ens demostra el tracte de favor que rep molt sovint el
sector privat, especialment determinades empreses, i curiosament que
tenen una estreta o curiosa relació amb els sectors polítics, sectors
públics. Tanmateix, nosaltres sempre hem defensat la nostra aposta per
la nacionalització també d'aquest servei, que esperem que sigui una
realitat en la nova República Catalana."
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Sr. Viñuales, portaveu del grup polític Ciutadans:
"Votaré a favor, però per arguments diferents del company, òbviament.
Al final si vostès es fixen, tant la moció anterior com aquesta, tot es tracta
de què els municipis tenim una manca de finançament. Intentem buscar
fons o aconseguir diners, els municipis. I és perquè hi ha una manca d'un
correcte finançament dels municipis, que moltes vegades ens carreguen
amb moltes competències, que després no tenen una correlació
pressupostària fora del propi pressupost municipal. I això és un greuge
que hem d'intentar pal·liar. Per això també votarem a favor."
Sr. Cruset, vicepresident primer:
"En tot cas, el govern ha presentat conjuntament aquesta moció, però
caldria fer un matís per entendre també el que dèiem en la moció anterior.
Aquesta és una moció que no proposa unes actuacions que ja s'estiguin
portant a terme de manera ordinària des de BASE. És una moció que
porta paral·lela amb ella tota una sèrie d'actuacions polítiques, com ara la
de demanar al Govern de l'Estat que no aprovi cap altra mesura perquè
es puguin prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les
autopistes de peatge i exigir a les empreses concessionàries i al Govern
de l'Estat Espanyol que, en cas que aquestes bonificacions no hi siguin i
per tant es faci el cobrament corresponent, aquest cobrament no es
traslladi com a major cost al que paguen els usuaris de les autopistes. I,
és per això que aquesta és una moció molt diferent de la que ha vingut
amb anterioritat i que té tota la lògica, no només de ser presentada, des
del nostre punt de vista, sinó a més a més d'obtenir el recolzament."
MOCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El món local pateix les disfuncions d’un sistema de finançament municipal
que s’ha demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de
despesa dels Ajuntaments. A part de no atendre la reivindicació històrica
del municipalisme per un sistema de finançament més just, l’Estat
espanyol ha aprovat diverses normatives que han tingut un impacte
negatiu en les finances locals, sense articular les corresponents
compensacions econòmiques o bé sent aquestes clarament insuficients.
L’atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les
autopistes de peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada
per l’Estat espanyol ha repercutit directament sobre els ingressos
municipals, reduint la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)
provinent de les autopistes. Les empreses concessionàries han gaudit
d’un benefici fiscal del 95% de la base imposable de la Contribució
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Territorial Urbana, benefici que s’estendria com a màxim fins a la
finalització de la concessió tal com estableix l’article 12 a) de la llei
8/1972, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de
concessió.
La posterior aprovació de la Llei d’Hisendes Locals reconvertia la
Contribució Urbana en l’Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la
Disposició Transitòria Segona, s’establia la transposició dels beneficis
fiscals reconeguts per a la Contribució Urbana, fins a la data de la seva
extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992.
Aquesta mesura adoptada per l’Estat espanyol repercutia directament
sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de l’IBI provinent de
les autopistes. Diversos municipis van considerar que era de justícia exigir
una compensació econòmica a l’Estat en la mesura que una llei estatal
havia provocat una minoració dels recursos municipals, i emparant-se en
l’article 9.2 de la pròpia llei d’hisendes locals, que estableix que “les lleis
per les quals s’estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals
determinaran les fórmules de compensació que corresponguin”.
Per la seva banda, l’Estat sempre s’ha negat a compensar els municipis
afectats provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents
Tribunals Superiors favorables als municipis i una sentència final del
Tribunal Suprem (STS 7142/2011) que donava la raó a l’Estat.
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de
les autopistes de peatge va provocar l’ampliació dels terminis per als
beneficis fiscals, entre ells el de l’Impost sobre Béns Immobles. Una
vegada més l’Estat espanyol mostrava la seva deslleialtat institucional
amb el món municipal, posant per davant els interessos de les grans
empreses concessionàries.
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998,
de 23 d’octubre, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la
concessió de “Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima”
(ACESA). La clàusula V del conveni que figura a l’Annex d’aquest
decret estableix que, malgrat la concessió s’estén fins al 31 d’agost del
2021, els beneficis fiscals recollits a l’article 12.a) de la llei 8/1972 es
mantindrien només fins al 31 d’agost del 2016. Per tant, a partir d’aquest
any 2017 les empreses concessionàries han d’abonar el 100% de l’IBI
corresponent a les autopistes. Els municipis afectats per aquest decret
són aquells pels qual transcorre algun dels trams de pagament de les
següents autopistes:
•
•
•
•

AP-7, de La Jonquera a Tarragona
AP-2, d’Aitona a Banyeres del Penedès
C-32, de Montgat a Palafolls
C-33, Barcelona a Montmeló
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La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les
autopistes hauran d’abonar 20,9M€ a l’Estat durant els darrers 5 anys de
la concessió, és a dir, durant el període 2017-2021, a raó d’un 20% anual.
Les continues mesures adoptades els darrers anys per l’Estat espanyol en
favor de les grans corporacions en àmbits estratègics com l’energia,
telecomunicacions, infraestructures, etc. ens obliga a vetllar per la
extinció definitiva d’aquest benefici fiscal que gaudeixen les empreses
concessionàries de les autopistes.
Per tots aquests motius, els grups polítics Esquerra Republicana de
Catalunya, Convergència i Unió i Partit dels Socialistes de Catalunya a la
Diputació de Tarragona proposen l'adopció dels següents

ACORDS

Primer. Donar suport als municipis en totes les gestions i actuacions
necessàries per implementar la quota de l’IBI a les empreses
concessionàries.
Segon. Demanar al Govern de l’Estat espanyol que no aprovi cap altra
mesura destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries
de les autopistes de peatge.
Tercer. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat
espanyol que en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió
dels beneficis fiscals a les tarifes que paguen les persones usuàries.
Quart. Instar al Govern de l’Estat espanyol que destini els imports
pendents d’abonar pels concessionaris, recollits al RD2346/1998, a
compensar els municipis afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les
autopistes.
Cinquè. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de
peatge més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.
Sisè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.

VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la Moció presentada és aprovada amb el resultat de
votació que s'indica:
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Vots a favor.......... 25 dels diputats membres dels grups polítics
ERC, CiU, PSC, CUP i C's
Abstencions ...........1 del diputat membre del grup polític PP (Sr.
José Luis Martín García)

PRECS I PREGUNTES
Presentat per registre d'entrada un prec pel Grup Polític Ciutadans, el
President passa la paraula al seu portaveu.
Sr. Viñuales, portaveu del grup polític Ciutadans:
"Li agraeixo President.
Sé que no és habitual tenir precs a la Diputació. Vam preguntar quina era
la manera més adequada. No ho llegiré de manera completa, però sí que
intentaré fer cincs cèntims del contingut.
Arran de la sentència del Tribunal Constitucional respecte del tema de les
plusvàlues, tots els municipis i també els càrrecs públics, vam tenir una
voluntat de què aquesta injustícia de què persones que no havien tingut
realment una plusvàlua, paguessin per aquest impost. El que sí és lògic, i
nosaltres ho volíem fer com a moció, però crec que és més adequat
aquest formalisme com a prec, de què per part de la Diputació es faci un
estudi d'impacte econòmic del que suposaria en cas que es modifiqui la
Llei d'Hisendes Locals –perquè no oblidem que va ser per una normativa
foral, l'aplicació d'aquesta sentència, però és veritat que encara tenim en
vigor aquesta Llei d'Hisendes Locals-. I per tant, entenem que el correcte
és fer aquest prec demanant un estudi d'impacte econòmic. En segon lloc,
quan es disposi del càlcul de l'impacte econòmic per part de la Diputació,
que s'estableixi una línia de crèdit específica per tal d'atendre les
necessitats dels municipis. Crec que d'aquesta manera donarem
tranquil·litat a molts municipis. I després també sol·licitar a BASE-Gestió
d'Ingressos que consulti i acordi amb cadascun dels ajuntaments de la
província, que tinguin cedida total o parcialment, la gestió d'aquest
impost, si volen o no adoptar mesures cautelars al respecte, com per
exemple suspendre també els expedients actualment en tràmit fins que la
Llei reguladora de les Hisendes Locals es modifiqui o s'harmonitzi amb la
sentència del Tribunal Constitucional."
President:
"Gràcies per la seva defensa i naturalment per la presentació, que té tot el
sentit del món. És raonable que vostè plantegi un dubte que plana damunt
de molts ajuntaments en aquest moment, i que per tant requerirà d'una
certa unificació de criteris i de més informació del que és una primera
sentència sobre una plusvàlua en l'àmbit del règim foral basc, que també
és cert que s'assembla gairebé idènticament a la resta de legislació, però
en qualsevol cas, deixem que s'hi treballi tècnicament, que és el que vostè
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demana en el seu prec, i naturalment l'acollim i el traslladarem, com vostè
demana, a l'organisme autònom de BASE perquè pugui emetre els
informes necessaris, i després poder adoptar al respecte els acords que
siguin adients. S'agraeix."
- Prec sobre la plusvàlua presentat pel grup polític Ciutadans.
"Atès que la sentència del Tribunal Constitucional de 16 de febrer de
2017 ha declarat inconstitucional varis articles de la norma foral sobre
l’lmpost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
(conegut com la "plusvàlua municipal”) a Guipúscoa, al entendre que va
en contra del principi de capacitat econòmica tributar per aquest import
quan la venda de l'immoble s’hagi realitzat en pèrdues.
I que aquesta sentència pel Ple del Tribunal Constitucional molt
probablement obligarà a reformar com a mínim l’article 107 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula aquest impost, donat
que I'articuIat legislatiu pel que fa a la plusvàlua és idèntic al de la
normativa forat.
Tenint en compte aquestes circumstàncies PREGUEM al equip de
Govern de la Diputació de Tarragona, tenint en compte que diversos
ajuntaments del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre tenen
delegades les funcions de gestió i recaptació de diversos impostos
(entre altres el de plusvàlua) per part del Organisme Autònom de
BASE-Gestió d’lngressos d’aquesta Diputació de Tarragona, que:
-

-

-

En primer lloc, faci una estimació de l’impacte econòmic, que
podria implicar aquesta ”sentència pels diferents municipis de
la província que tenen delegada a BASE- Gestió d’lngressos la
gestió i recaptació de dit impost.
En segon lloc, un cop es disposi del càlcul de l'impacte
econòmic, que la Diputació de Tarragona estableixi una Iínia
de crèdit específica per tal d’atendre les necessitats del
municipis afectats per fer front a les previsibles devolucions
d’ingressos indeguts a que haurien de fer front.
Sol·licitar a la oficina de BASE-Gestió d’lngressos, que
consulti i acordi amb cadascun dels ajuntaments de la
Província que tinguin cedit, total o parcialment, la gestió
d’aquest impost, si volen o no, adoptar mesures cautelars al
respecte, com per exemple, suspendre els expedients
actualment en tràmit, fins que la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals es modifiqui i s'harmonitzi amb la sentència
del Tribunal Constitucional."

No havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió quan són les
onze hores, cinquanta-cinc minuts del matí, jo la Secretària dono fe.
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