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Sessió: Sessió ordinària del Ple de data 26 d'octubre de 2018
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President/a: Josep Poblet Tous
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Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon (PSC)
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Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern (PSC)
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora (CiU)
Molt Il·ltre. Sr. Josep M. Cruset Domenech (CiU)
Il·ltre. Sr. Francesc Lluis Barbero Escriva (ERC)
Il·ltre. Sr. Edgar Fernandez Blazquez (CUP)
Il·ltre. Sr. Francesc Artur Gas Ferre (ERC)
Il·ltre. Sr. Joan Josep Malras Pascual (CiU)
Il·ltre. Sra. Maria Jose Beltran Piñol (PSC)
Il·ltre. Sr. Lluis Soler Panisello (CiU)
Il·ltre. Sr. Ruben Viñuales Elias (Cs)
Il·ltre. Sr. Joaquim Nin Borreda (CiU)
Il·ltre. Sr. Miquel Subirats Garriga (ERC)
Il·ltre. Sr. Marti Carnicer Vidal (PSC)

Excusen la seva assistència:
Il·ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova (PSC)

El Diputat Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà Benet, excusa la seva assistència a partir del punt 11 de
l'Ordre del dia, essent les 11,27 hores.
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A partir del punt 11 de l'ordre del dia, el número d'assistents passa a ser de 25.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de la Diputació.
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Abans de passar al tractament dels assumptes de l'ordre del dia, el President diu:
"Anem a donar inici a la sessió, i amb l'escaiença que aquesta és la primera de les que
celebrem en un format digital o electrònic, o amb abolició del paper, com vostès vulguin.
Marca un referent en aquesta institució i, naturalment també, a totes amb les que des de la
plataforma digital que impulsem des de la Diputació, ajudem a fer aquesta transformació,
que no només és obligada per llei sinó que la voluntat de tota la societat va clarament
decidida a aquesta nova situació que no té retorn. De fet, és un petit dia històric, que
donem un petit pas, que forma part d'un gran pas endavant.
Voldria en nom dels diputats i les diputades, que aquest camí fins aquí recorregut, que avui
visualitzem amb aquesta primera sessió celebrada en aquest format, agrair a totes les
persones de la casa que ho han fet possible, posant-hi expertesa, coneixement, voluntat i
tenacitat. En algunes ocasions, inclús paciència. Aquestes coses no són fàcils. Els àmbits
principalment, i n'hi ha més, de Coneixement i Qualitat i Secretaria General, són els que
d'una manera més directa s'hi han hagut de comprometre perquè avui sigui una realitat. Ho
voldria agrair, fer notar i agrair. I felicitar els que ho han fet possible. És orgull pels diputats i
diputades que els nostres servidors públics hagin facilitat, cap a dins i cap a fora, aquesta
realitat que fa que la Junta de Govern ja faci diverses sessions que es realitza per aquest
format, i ara avui, el primer plenari. Per tant, senyores diputades i senyors diputats, suposo
que cap de vostès té cap inconvenient que consti en acta aquesta felicitació als àmbits amb
caràcter general de tota la casa i, en particular, aquests dos que he assenyalat com a
artífexs d'aquesta realitat que avui s'enceta. Moltes gràcies a tots.
En un altre ordre de coses, també vull expressar que en aquests dies hem patit uns
episodis de forts aiguats a les nostres comarques, tant al Camp com a l'Ebre, al país
sencer. Alguns de caràcter més local, altres de caràcter més general. Si ens referíssim als
de caràcter local, hauríem de ventilar amb aquella expressió tan coneguda de "aquest país
no sap ploure" perquè plou malament, o no plou a gust de tothom i fa mal. Moltes vegades
quan plou ha fet mal a moltes coses, ha fet mal a camins, béns de domini públic, ha fet mal
a moltes situacions que uns municipis han patit més, altres no han patit tant. Zones
costaneres, Terres de l'Ebre, alguns municipis d'interior. No m'entretindré ara a detallar
quins han estat. S'hi està treballant. Els grups majoritaris d'aquesta cambra primer, i també
ara ho he pogut comprovar personalment que els grups minoritaris d'aquesta cambra
també, m'expressen globalment el seu sentiment de voluntat d'ajuda a aquests municipis
que han patit fortament aquestes circumstàncies. Els costarà recuperar-se i tornar-se a
situar al punt que estaven amb les millores de diversos béns de la seva responsabilitat.
Estem treballant colze a colze amb el Govern de la Generalitat. I aprofito per informar-los, ja
que aquesta és una qüestió de preocupació generalitzada, per tal de determinar l'abast de
l'àmbit més afectat, la incidència que això ha tingut en cadascun dels municipis, les
possibles declaracions de zones afectades, que puguin comportar ajudes d’altres
procedències, però en qualsevol cas el que vull manifestar és la inequívoca voluntat d’
aquesta corporació de situar també partides novedoses, partides pressupostàries
especials, per poder fer front a aquesta situació. Al costat de les d’altres institucions, però
en qualsevol cas, comprometent la nostra. Com que això encara no hi ha hagut temps de
treballar-ho a nivell de la pròpia Diputació, avui és només l’expressió d’una voluntat política
d’aquest Ple i d’aquesta corporació, que espero que tots vostès naturalment avalin, com
així m’ho han fet saber. Les comissions oportunes ja hi treballaran i naturalment confluirà al
final en una proposta de la comissió d’Hisenda a situar en el pressupost. Entremig sabrem
també les determinacions que pren el Govern de Catalunya i podrem tenir reunida tota
aquesta informació, que des del primer moment d’aquests incidents, aquesta Presidència
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està seguint de ben a prop. Res més, només els volia fer coneixedors d’aquesta
circumstància i ratificar la voluntat que individualment m’ha fet conèixer cada grup, també
com la voluntat d’aquesta Presidència i del conjunt del Plenari.”
A continuació s'inicia el tractament dels assumptes inclosos a l'ordre del dia de la sessió.

ACORDS
SECRETARIA GENERAL
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1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL
DIA 28 DE SETEMBRE DE 2018.
Per unanimitat s'aprova l’acta de la sessió anterior celebrada amb caràcter ordinari el dia 28
de setembre de 2018 per aplicació del règim de sessions aprovat per acord del Ple de 28
de juliol de 2015.

CONTROL I FISCALITZACIÓ
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 2899 AL NÚM.
3240 DE 2018.
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. 2899 al núm. 3240 de 2018, amb
un total de 342.
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ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS
HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I ASSUMPTES GENERALS
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓ DE 3 D'OCTUBRE DE 2018 SOBRE L'ACORD GLOBAL DE CONDICIONS
DE TREBALL DELS EMPLEATS I EMPLEADES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
En data 9 de març de 2018 el Govern espanyol i les organitzacions sindicals van signar el II
acord per a la millora de l’ocupació pública i de les condicions de treball, el qual preveu,
entre d’altres, les següents mesures:
- Un marc plurianual d’increment salarial fix, més un percentatge addicional d’increment
lligat al creixement de l’economia, calculat en funció del creixement del PIB real que
recolliran els projectes de lleis de pressupostos generals de l’Estat per als anys 2018, 2019
i 2020. Alhora l’any 2020 es preveu la possibilitat d’una pujada addicional si es compleixen
els objectius en matèria d’estabilitat pressupostària (dèficit públic) establerts.
Aquest mateix acord permet que cada Administració pública, en cada exercici pressupostari
i prèvia negociació col·lectiva, destini un % de la seva massa salarial a fons addicionals
(implantació de plans o projectes de millora de la productivitat i eficiència, la revisió de
complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la homologació de
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complements de destí, o l’aportació de fons de pensions. El percentatge determinat a l’
Acord pot ser incrementat cada exercici fins a un 0,30% si la situació de l’Administració és
de superàvit pressupostari.
- La jornada ordinària de treball comú a totes les Administracions públiques es computarà
en la seva quantia anual i suposarà un promig setmanal de 37’5 hores sense perjudici de
les jornades especials existents o que, en el seu cas, s’estableixin. Alhora determina que
cada Administració pública, prèvia negociació col·lectiva, podrà establir en els seus
calendaris laborals o bé altres jornades ordinàries de treball o bé un repartiment anual de la
jornada.
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- Que cada Administració Pública, prèvia negociació col·lectiva, pugui determinar les
retribucions que ha de percebre el seu personal en situació d’incapacitat temporal a través
d’un complement retributiu que sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat
Social arribi fins un màxim del cent per cent de les seves retribucions fixes prèvies a l’inici
de la incapacitat temporal.
Aquestes i altres mesures fixades en l’esmentat Acord s’han reproduït en la Llei 6/2018, de
3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 (articles 18.3, DA 54 i DA
144).
En l’informe de la Intervenció General de data 2 d’agost de 2018 emès a petició de l’Àrea
de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, es desprèn que la Diputació de Tarragona
és una Administració pública en situació de superàvit pressupostari.
La Mesa General de Negociació en sessió de data 3 d’octubre de 2018 va adoptar el
següent acord que recull les mesures susceptibles de ser negociades en els termes del II
Acord Govern-Sindicats i la LPGE 2018 així com d’altres mesures sobre condicions de
treball dels empleats i empleades de la Diputació de Tarragona i els seus organismes
autònoms.
En concret i literalment, l’acord que es va subscriure és el següent:
“ a) Modificar el Calendari laboral del 2018 establint una jornada de treball setmanal de 35
hores a partir de l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos, és a dir 1 de juliol. Pel que fa
al personal del PAS dels centres d’ensenyament es calcularà la jornada en còmput anual
tenint en compte aquesta modificació.
Es negociarà un calendari laboral per al 2019, tenint en compte les condicions existents al
calendari laboral del 2011.
La permanència de la jornada de 35 hores a l’exercici 2019 restarà condicionada a la
signatura del Conveni Col·lectiu del Personal laboral i al Pacte de Condicions del Personal
Funcionari.
b) Incorporar en el redactat del pacte i conveni la complementació de les baixes per IT fins
al 100%, des del primer dia. En el cas d’indisposició sense baixa mèdica, l’empleat
disposarà d’un màxim de 4 dies a l’any en concepte de malaltia.
c) Destinar l’import corresponent als Fons addicionals a plans de pensions a través d’una
aportació única per a tots als empleats. Aquesta aportació resultarà de dividir el 0,30% de
la massa salarial entre la totalitat d’empleats.
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d) Dotar pressupostàriament la valoració de llocs de treball tant la del personal amb
comandament com la del personal sense comandament.
Pel que fa a la VLT del personal amb comandament, actualment s’està en el final dels
treballs per part de la consultora adjudicatària, la qual presentarà en aquest darrer trimestre
una primera proposta tenint en compte l’acord plenari de 5 de maig de 2006.
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Pel que fa a la VLT sense comandament es realitzarà en una segona fase i no estaran
inclòs el personal docent ni el de suport a la docència. A més a més, comportarà la
incorporació del complement de productivitat adequació estandaritzat al complement
específic.
Pel que respecta a les valoracions de llocs de treball, caldrà tenir en compte el global de la
retribució (Fixa + productivitat) per tal de determinar la nova estructura de llocs de treball
tipus i la seva productivitat associada. Aquesta circumstància hauria de comportar l’
establiment d’un fons de productivitat únic pel global de l’organització (Corporació +
Organismes Autònoms) en les modalitats de comandament i sense comandament.
En una fase prèvia i també dins d’aquest procés és desenvoluparà un pla de tecnificació
que permeti la promoció interna d’un número determinat de places del grup C2 al grup C1 i
un número de places per promocionar del grup C1 al grup A2, així com l’adequació dels
llocs de treball tipus.
e) Nova proposta de Pla de Carrera del personal docent: es presentarà una nova proposta
de pla de carrera per aquest personal, la qual tindrà com a base el Pla de carrera del
personal docent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i que tindrà una
implementació progressiva i que inclourà al personal tècnic de suport a la docència. La
dotació inicial prevista per l’exercici 2019 serà com a mínim 75.000 €.
f) Programar una formació integral adreçada a auxiliars administratius i administratius amb l’
objectiu de promoure una adaptació al lloc de treball fruit dels darrers canvis legislatius i de
l’Administració electrònica.
g) Reformular les normes de fons social, (segons proposta presentada a la Comissió de
Fons Social de data 2 d’octubre) i traspassar les despeses de formació (estudis
universitaris, català, idiomes...) a la partida de formació corporativa la qual s’incrementarà.
Però tenint en compte la relació directa dels estudis amb l’àmbit funcional o de caràcter
transversal, aquest finançament serà parcial i en cap cas podrà suposar la totalitat de la
despesa de formació”.

Fonaments de dret
II Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball de data 9 de març
de 2018.
Article 18.3, Disposició addicional cinquantena quarta i Disposició addicional centena
quarantena quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’any 2018.
Articles 37 i 38.6 del 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.
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Acord de la Mesa General de Negociació de 3 d’octubre de 2018 sobre l’acord global de
condicions de treball dels empleats i empleades de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de data 3 d'octubre de 2018
sobre condicions de treball dels empleats i empleades de la Diputació de Tarragona i els
seus organismes, el qual diu literalment.
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a) Modificar el Calendari laboral del 2018 establint una jornada de treball setmanal de 35
hores a partir de l’entrada en vigor de la Llei de Pressupostos, és a dir 1 de juliol. Pel que fa
al personal del PAS dels centres d’ensenyament es calcularà la jornada en còmput anual
tenint en compte aquesta modificació.
Es negociarà un calendari laboral per al 2019, tenint en compte les condicions existents al
calendari laboral del 2011.
La permanència de la jornada de 35 hores a l’exercici 2019 restarà condicionada a la
signatura del Conveni Col·lectiu del Personal laboral i al Pacte de Condicions del Personal
Funcionari.
b) Incorporar en el redactat del pacte i conveni la complementació de les baixes per IT fins
al 100%, des del primer dia. En el cas d’indisposició sense baixa mèdica, l’empleat
disposarà d’un màxim de 4 dies a l’any en concepte de malaltia.
c) Destinar l’import corresponent als Fons addicionals a plans de pensions a través d’una
aportació única per a tots als empleats. Aquesta aportació resultarà de dividir el 0,30% de
la massa salarial entre la totalitat d’empleats.
d) Dotar pressupostàriament la valoració de llocs de treball tant la del personal amb
comandament com la del personal sense comandament.
Pel que fa a la VLT del personal amb comandament, actualment s’està en el final dels
treballs per part de la consultora adjudicatària, la qual presentarà en aquest darrer trimestre
una primera proposta tenint en compte l’acord plenari de 5 de maig de 2006.
Pel que fa a la VLT sense comandament es realitzarà en una segona fase i no estaran
inclòs el personal docent ni el de suport a la docència. A més a més, comportarà la
incorporació del complement de productivitat adequació estandaritzat al complement
específic.
Pel que respecta a les valoracions de llocs de treball, caldrà tenir en compte el global de la
retribució (Fixa + productivitat) per tal de determinar la nova estructura de llocs de treball
tipus i la seva productivitat associada. Aquesta circumstància hauria de comportar l’
establiment d’un fons de productivitat únic pel global de l’organització (Corporació +
Organismes Autònoms) en les modalitats de comandament i sense comandament.
En una fase prèvia i també dins d’aquest procés és desenvoluparà un pla de tecnificació
que permeti la promoció interna d’un número determinat de places del grup C2 al grup C1 i
un número de places per promocionar del grup C1 al grup A2, així com l’adequació dels
llocs de treball tipus.
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e) Nova proposta de Pla de Carrera del personal docent: es presentarà una nova proposta
de pla de carrera per aquest personal, la qual tindrà com a base el Pla de carrera del
personal docent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i que tindrà una
implementació progressiva i que inclourà al personal tècnic de suport a la docència. La
dotació inicial prevista per l’exercici 2019 serà com a mínim 75.000 €.
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f) Programar una formació integral adreçada a auxiliars administratius i administratius amb l’
objectiu de promoure una adaptació al lloc de treball fruit dels darrers canvis legislatius i de
l’Administració electrònica.
g) Reformular les normes de fons social, (segons proposta presentada a la Comissió de
Fons Social de data 2 d’octubre) i traspassar les despeses de formació (estudis
universitaris, català, idiomes...) a la partida de formació corporativa la qual s’incrementarà.
Però tenint en compte la relació directa dels estudis amb l’àmbit funcional o de caràcter
transversal, aquest finançament serà parcial i en cap cas podrà suposar la totalitat de la
despesa de formació”.
Segon.- Traslladar l’acord a la Junta de Personal Funcionari, al Comitè d’Empresa, a la
delegada de personal del Patronat de Turisme, a la Secció sindical de CCOO, a la Secció
Sindical de la UGT, i a la Secció Sindical de l’USTEC.s (IAC).

Règim de recursos:
Procedeix interposar recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des
de l'endemà de la notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
De manera alternativa i potestativa, procedeix interposar recurs de reposició en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació davant del ple de la Diputació.

4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA MESA GENERAL DE
NEGOCIACIÓ DE DATA 4 DE JULIOL DE 2018, RELATIU A L'INCREMENT RETRIBUTIU
DERIVAT DE LA LLEI 6/2018, DE 3 DE JULIOL, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE
L'ESTAT PER A L'ANY 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1. L'article 18 Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per
a l'any 2018 (en endavant LPGE) estableix que l'any 2018 les retribucions del personal al
servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1,5%
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per als dos
períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l'antiguitat
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del mateix. A més de lo anterior, si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus
constants al 2017 arriba o supera el 3,1 per cent, s'afegiria, amb efectes 1 de juliol de 2018,
un altre 0,25 per cent d'increment salarial.
Quant a l'obligatorietat en l'increment de les retribucions dels empleats públics en els
termes que estableix la LPGE i els seus possibles efectes retroactius, ha de diferenciar-se
en funció de si parlem de personal funcionari o de personal laboral.
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2. En relació al personal funcionari, l'article 18 Cinc de la LPGE disposa que els funcionaris
als quals resulta d'aplicació l'art. 76 del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (en
endavant TREBEP) i inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública, percebran en concepte de sou i triennis les
quanties referides a dotze mensualitats que s'estableixen en aquest mateix article i que ja
incorporen l'1,5%.
Pel que fa a les pagues extraordinàries també estableix la LPGE les quanties de les
mateixes degudament incrementades en un 1,5%.
En relació amb les retribucions complementàries del personal funcionari i en especial en
relació amb el complement de destí, l'art. 22 Ú C) de la LPGE relaciona les quanitats
corresponents als diferents nivells les quals ja incorporen el corresponent increment.
Per últim i pel que fa al complement específic, el complement de productivitat i les
gratificacions per serveis extraordinaris, l'apartat d), e) i f) de l'art. 22 Ú de la LPGE
determinen de forma expressa que s'incrementaran segons el percentatge previst a l'article
18.2.
Donat que el PIB a preus constants al 2017 ha arribat al 3,1%, correspon incrementar un
0,25 % adicional a partir de l'1 de juliol de 2018. En les taules retributives que s'aproven
s'incorpora l'increment del 1,5% des del gener de 2018 i el 1,75 % a partir de l'1 de juliol de
2018.
En conseqüència, per al personal funcionari, és obligatori aquest increment de les
retribucions amb efectes 1 de gener de 2018 i 1 de juliol de 2018.
3. En relació amb el personal laboral, l'article 27 del TREBEP disposa que les retribucions
del personal laboral es determinaran d'acord amb la legislació laboral, el conveni col·lectiu
que sigui aplicable i el contracte de treball respectant-se en tot cas la previsió de l'art. 21.2
TREBEP de no increment de la massa salarial més enllà del que disposi la LPGE.
L'art. 26.3 del Text refós de l'Estatut dels Treballadors determina que mitjançant la
negociació col·lectiva, o en el seu defecte contracte individual, es determinarà l'estructura
del salari, i, en el seu cas, els complements salarials.
Per tant, i a diferència del que passa amb el personal funcionari, la LPGE no fixa els
imports dels conceptes retributius del personal laboral ja que l'import i estructura de les
seves retribucions s'estableixen mitjançant la negociació col·lectiva o en el contracte de
treball individual. L'únic que disposa la LPGE en el seu article 18 Quatre és que la massa
salarial del personal laboral només podrà incrementar-se en el percentatge màxim previst a
l'apartat Dos.
En conseqüència, per al personal laboral, és necessari portar a terme un procés de
negociació col·lectiva per a determinar si s'incrementen les retribucions del personal laboral
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amb el límit màxim de l'1,75% respecte l'any 2017 i els efectes retroactius o no d'aquesta
mesura.
En relació amb el personal laboral que durant aquest any 2018 hagués finalitzat la seva
relació laboral en data anterior a l'entrada en vigor de la LPGE, tindrà dret a percebre els
corresponents endarreriments si així s'ha acordat.
Per acord de la Mesa general de negociació de data 4 de juliol de 2018 es van aprovar els
increments retributius de l'1,50% des de l'1/01/2018 i l'1,75% des de l'1/07/2018.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2E29F146EC94219840A77ED66436F70 i data d'emissió 30/01/2019 a les 11:11:14

La conseqüència d'aplicar l'increment previst a la LPGE és el recàlcul de les nòmines així
com el percentatge de retenció aplicable per IRPF i els imports consignats per a despeses
de Seguretat Social.
4. Pel que fa a la consignació pressupostària, al pressupost 2018 ja es van dotar les
aplicacions pressupostàries 6020/929/50001 (588.820,84 €), 7030/929/50001 (131.723,62
€) i 7010/929/50001 (16.316,78 €) com a fons de contingència amb l'increment previst de
l'1,5%. En la Modificació de crèdit núm. 2 es van suplementar les aplicacions del fons de
contingència de Corporació i del Patronat de Turisme per tal d'adaptar-les al previst al II
Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball de data 9 de març de
2018, que preveia un increment salarial de l'1,75% més un 0,30% de fons addicionals. Així
doncs, en la modificació de crèdit núm. 2 es van ampliar els crèdits de les aplicacions del
fons de contingència amb els següents imports:
6020/929/50001: 215.900,97 €
7010/929/50001: 5.982,82 €
En la modificació núm. 3 de BASE es va suplementar l'aplicació del Fons de contingència
7030/929/50001 en 21.589,12 € per tal de disposar d'adaptar-se a l'increment previst dels
sous més el 0,30 % de fons addicionals.
En la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de la Corporació i del Patronat de
Turisme, aprovada per acord de Ple de data 28 de setembre de 2018, es van transferir els
crèdits del fons de contingència a les aplicacions del capítol 1 per tal de poder atendre el
pagament dels increments retributius. Per a una major simplificació administrativa, tenint en
compte els nivells de vinculació jurídica establerts a les bases d'execució del pressupost,
per garantir que totes les aplicacions pressupostàries puguin assumir l'increment de 1,75%
es van distribuir l'import total de l'increment del capítol 1 en les següents aplicacions
pressupostàries, una de cada bossa de vinculació:
Aplicacions pressupostàries que incrementen:
1014/150/13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

36.693,50 €

8000/920/13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

271.354,33 €

2010/330/13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

267.729,62 €

3000/450/13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

113.179,64 €

8040/241/13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

25.732,48 €

7010/432/13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix

20.693,10 €
735.382,67€

En la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de BASE es van transferir els crèdits de
153.312,74 € de l'aplicació del fons de contingència (7030/929/50001) a les aplicacions
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corresponents del capítol 1 per tal de poder efectuar el pagament dels increments
retributius.
Com sigui que la LPGE no determina en quin moment ha de fer-se efectiu l'increment en
les nòmines, es determina que aquest serà efectiu i amb caràcter retroactiu per al personal
laboral i funcionari, i per analogia per al personal eventual en la nòmina corresponent al
mes de novembre.
5. En relació amb el personal eventual, l'art. 9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals determina que les
retribucions del personal les ha de determinar el ple de la corporació en començar el seu
mandat.
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En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 28 de juliol de 2015
va acordar que les retribucions del personal eventual es veuran modificades anualment en
el mateix percentatge que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Fonaments de dret
Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018
Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
Text Refós de l'Estatut dels Treballadors
Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Ratificar l'acord de la Mesa general de negociació de data 4 de juliol de 2018 sobre
l'increment retributiu derivat de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2018 per al personal laboral.
2. Autoritzar la despesa corresponent als increments retributius per uns imports màxims de
714.689,57 € a Corporació, 20.693,10 € a Patronat de Turisme i 153.312,74 € a BASE.
3. Aplicar a les nòmines del personal funcionari i laboral corresponents al mes de novembre
l'increment retributiu de l'1,5% amb efectes 1 de gener de 2018 i l'increment de l'1,75% amb
efectes 1 de juliol de 2018, tant pel que fa a retribucions bàsiques com complementàries.
4. Aplicar a les nòmines del personal eventual corresponents al mes de novembre
l'increment retributiu de l'1,5% amb efectes 1 de gener de 2018 i l'increment de l'1,75% amb
efectes 1 de juliol de 2018.
5. Adequar les taules retributives.
6. Traslladar-ho a l'Àrea d'Intervenció, a l'Àrea de RH,OiE- Gestió Econòmica i Nòmina, a
l'OA BASE - Gestió d'Ingressos, i a les seccions sindicals CCOO, UGT i d'USTEC-STEs
(IAC), Junta de Personal funcionari, Comitè d'empresa, Comitè de l'OA BASE - Gestió
d'Ingressos i a la Delegada de personal de l'Organisme Autònom Patronat de Turisme.
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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.

5. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL INTERÍ, ADSCRITA A L'ESCOLA I CONSERVATORI DE MÚSICA DE
TORTOSA, PER DESENVOLUPAR UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA, PER COMPTE
PROPI.
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El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Gràcies i bon dia a tothom.
Com sabeu nosaltres a l’hora de votar sobre les compatibilitats de treballadors i
treballadores tenim un criteri, que és que s’ha de repartir tant el treball com la riquesa. Per
tant, en aquelles places, en aquelles peticions de compatibilitat on superen el 100% de la
jornada laboral sempre hi voldríem votar en contra per aquest criteri de repartir-nos el
treball. A més les persones que acaben demanant la compatibilitat doncs són professors i
professores d’universitat. Considerem principalment, tot i que n’hi ha d’altres, que són
feines que ja tenen prou importància i prou dedicació com perquè hi hagi una persona que
hagi de fer fins a un 150% de jornada laboral.
Hem demanat sempre votació per separat. En aquest cas hi ha tres expedients que sí que
estan per separat. I com que els criteris que nosaltres valorem es compleixen, doncs
votarem a favor dels tres, tant del punt 5, 6 i 7, tot i que m’agradaria saber com és que s’
han presentat tres expedients en lloc d’un, que és l’habitual, i sempre en aquest plenari
demanem poder votar per separat i se’ns respon que no.”
Demanada la paraula per la Secretària General, el President li concedeix, explicant per
part de la mateixa que ara amb la nova tramitació electrònica de les sessions ens ha
facilitat aquesta tramitació per separat dels expedients i així ho presentarem d’ara endavant.
President:
“Moltes gràcies. Doncs queda contestat el dubte i en aquest sentit ja no cal que hi insisteixi.”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
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1.1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en data 30 d’abril de 2015, va reconèixer a la Sra.
Cecília Aymí López la compatibilitat per desenvolupar una segona activitat privada com a
professora de cant i directora, per compte propi, a l’Estudi de veu i cant Cecília Aymí, un
centre d’arts escèniques, teatre, cant i tècniques d’expressió corporal, situat a Tortosa, com
sigui que no hi havia coincidència horària ni conflicte d’interessos, ja que l’Estudi de veu i
cant del qual és propietària la Sra. Aymí estava ubicat a Tortosa i ella prestava serveis a l’
Escola i Conservatori de Música de Tarragona.
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La Sra. Aymí López en el moment del reconeixement de la compatibilitat era personal
laboral i estava contractada temporalment com a professora de cant i conjunt coral a l’
Escola i Conservatori de Música de Tarragona, grup A1L.
1.2. Com sigui que la Sra. Cecília Aymí López ha estat objecte d’un nou contracte i que la
seva activitat es desenvoluparà a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa, presenta
novament, en data 18 de setembre de 2018, escrit per mitjà del qual sol·licita que li sigui
concedida la compatibilitat com a personal al servei de l’Administració local per a
desenvolupar una segona activitat al sector privat.
Concretament, la Sra. Cecília Aymí López demana la compatibilitat per exercir una segona
activitat per compte propi a l’Escola Arts, Escola d’Arts Escèniques Cecília Aymí, amb
domicili a Tortosa, de la qual n’és fundadora, realitzant tasques de direcció vocal i
professora de cant, un total de 4 hores setmanals realitzades els divendres de 16:00 a 20:
00 hores.
1.3. La Sra. Cecília Aymí López ocupa interinament una plaça de professora de cant (50%)
a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa, amb una jornada actualment del 70%.
1.4. Segons informe de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, de data 11 d’octubre de
2018, que consta a l’expedient, donat que la Sra. Aymí López desenvolupa la seva activitat
privada els divendres de 16:00 20:00 hores, no existeix coincidència horària en l’horari dels
dos llocs de treball. No obstant això, sí que existeix coincidència en les funcions com a
professora de Cant i Direcció vocal en les dues activitats.

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), en tot el que no contradigui la normativa anteriorment
esmentada.
2.2. D’acord amb l’art. 2.1.c) de la LI, 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.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 23/11/2018 a les 15:52:44 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 26/11/2018 a les 08:57:30

2.3. L’art. 1.3 de la LI disposa que en qualsevol cas, el desenvolupament d’un lloc de treball
pel personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei serà incompatible amb l’exercici de
qualsevol càrrec, professió, activitat, pública o privada, que pugui impedir o menyscabar l’
estricte compliment dels seus deures o comprometre la seva imparcialitat o independència.
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2.4. 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 què 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 la Sra. Aymí López existeix aquesta coincidència d’activitats i àmbit territorial
en el qual es desenvolupa, com sigui que a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa
ocupa interinament una plaça de professora de cant, i que a l’Escola Arts, Escola d’Arts
Escèniques Cecília Aymí, amb domicili a Tortosa, de la qual n’és propietària també
desenvolupa tasques de direcció vocal i professora de cant. Per tot això, tot i que no té
perquè produir-se un profit particular de la seva activitat pública per part de la Sra. Aymí, sí
que és cert que el que es pretén evitar és l’existència d’aquestes àrees de contacte i
activitats coincidents, essent suficient aquesta coincidència i possibilitat.
En aquest sentit es manifesta l’informe de l’Àrea del SAC, de data 11 d’octubre de 2018, en
el qual informa que existeix coincidència en les funcions com a professora de cant i direcció
vocal en les dues activitats.
En conseqüència, no és possible autoritzar la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Cecília
Aymí López.
2.5. L’art. 53.5 del Text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, estableix que els empleats públics s’
abstindran en aquells assumptes en els que tinguin un interès personal, així com de tota
activitat privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos amb
el seu lloc públic.
2.6. 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.

En conseqüència, S'ACORDA:
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1r. Denegar a la Sra. Cecília Aymí López la compatibilitat sol·licitada pels motius esmentats
a l’apartat de fonaments de dret.
2n. 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.
3r. Notificar-ho a la persona interessada.
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4t. Comunicar-ho a la Direcció de l’Àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, a la Unitat de
Gestió Acadèmica dels Centres Educatius, a l’Àrea d’Intervenció, a la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions i a la Unitat de Retribucions i 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.

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
LABORAL CONTRACTAT INTERINAMENT COM A PROFESSOR A L'ESCOLA I
CONSERVATORI DE MÚSICA DE TORTOSA, PER A EXERCIR DIVERSES ACTIVITATS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1.1. El Sr. Marc Jordi Horne Lanau és personal laboral contractat interinament com a
professor de flauta travessera per a prestar serveis a l’Escola i Conservatori de Música de
la Diputació a Tortosa, amb una jornada a temps parcial del 47,5%, grup A1L.
1.2. En data 4 de setembre de 2018 ha tingut entrada en el Registre general un escrit del
Sr. Horne Lanau en el qual sol·licita la compatibilitat com a flautista a l’empresa Músic
Cerimonial Nessun Dorma, activitat dedicada als serveis musicals a serveis funeraris, i
adjunta informe de vida laboral de data 31 d’agost de 2018.
1.3. En data 18 de setembre de 2018 el Sr. Horne Lanau presenta nova sol·licitud de
compatibilitat com a professor de flauta travessera a l’Escola Municipal de Música del
Vendrell i manifesta que la jornada per la qual està contractat és del 60%, els dimecres i
dijous.
A l’informe de vida laboral, de data 18 de setembre de 2018, que adjunta amb la sol·licitud,
consta que el percentatge de jornada que realitza a l’Escola Municipal de Música del
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Vendrell és del 60% i que va ser baixa de l’empresa Music Cerimonial Nessum Dorma el
dia 5 de setembre de 2018.
1.4. En data 9 d’octubre de 2018 el Sr. Horne Lanau presenta escrit en el qual sol·licita un
certificat en què consti el règim laboral, la jornada i l’horari que desenvolupa al Conservatori
de Tortosa, per tal que l’Ajuntament del Vendrell pugui realitzar l’estudi de la compatibilitat.
1.5. Així mateix, el Sr. Horne Lanau, en data 11 d’octubre de 2018, comunica que ja no
treballa a l’empresa Nessun Dorma Cerimonial i, per tant, no necessita la compatibilitat d’
aquesta feina.
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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), en tot el que no contradigui la normativa anteriorment
esmentada.
2.2. D’acord amb l’art. 2.1.c) de la LI, 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.
2.3. 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.
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2.4. D’acord amb la documentació presentada el Sr. Horne Lanau desenvolupa una segona
activitat a l’Escola Municipal de Música del Vendrell com a professor de flauta travessera
amb una jornada del 60%, mentre que a l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa la
jornada és del 47,5%.
Segons l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques, l’autorització o denegació de la compatibilitat per a
un segon lloc o activitat en el sector públic correspon a la corporació local on figuri adscrit el
lloc principal. Per aplicació de l’article 18.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, l’activitat
principal és la desenvolupada a l’Ajuntament del Vendrell i, per tant, li correspondria a
aquesta administració autoritzar o denegar la compatibilitat.
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En conseqüència, no li correspon a la Diputació de Tarragona autoritzar o denegar la
compatibilitat demanada, atès que no exerceix en aquest ens la seva activitat principal.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Determinar que no correspon a la Diputació de Tarragona autoritzar o denegar la
compatibilitat sol·licitada pel Sr. Marc Jordi Horne Lanau pels motius esmentats a l’apartat
de fonaments de dret.
2n. Comunicar al Sr. Horne Lanau que si en el futur canvia aquesta circumstància i segueix
desenvolupant diverses activitats haurà de tornar a sol·licitar novament la corresponent
compatibilitat.
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 a l’Ajuntament del Vendrell.

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.

7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ DE COMPATIBILITAT DE PERSONAL
FUNCIONARI INTERÍ, ADSCRIT A ENGINYERIA MUNICIPAL - MEDI AMBIENT, SALUT
PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI - ÀREA SAM, PER A
DESENVOLUPAR UNA SEGONA ACTIVITAT PRIVADA.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1.1. El Sr. Pere Pérez Gavilán presenta en data 25 de setembre de 2018 escrit per mitjà del
qual sol·licita que li sigui concedida la compatibilitat com a personal al servei de l’
Administració local per a desenvolupar una segona activitat al sector privat.
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Concretament, el Sr. Pérez Gavilán demana la compatibilitat per exercir una segona
activitat per compte d’altri com a oficial conductor a l’empresa Gruas David, en horari de
16.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres.
1.2. El Sr. Pere Pérez Gavilán és personal funcionari interí i ocupa interinament una plaça d’
operari a la unitat d’Enginyeria Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori – Àrea del SAM. La jornada laboral que realitza actualment és del 100%.

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), en tot el que no contradigui la normativa anteriorment
esmentada.
2.2. D’acord amb l’art. 2.1.c) de la LI, 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.
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.
2.4. El Sr. Pere Pérez Gavilan és personal funcionari interí, que ocupa interinament una
plaça d’operari a la unitat d’Enginyeria Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori – Àrea SAC, a jornada completa (100%); i demana la compatibilitat per
desenvolupar una segona activitat per compte d’altri com a oficial conductor per a l’
empresa Gruas David, en horari de 16.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres.
La LI permet compatibilitzar l’activitat pública amb una activitat privada sempre que es
compleixin els requisits establerts a la normativa aplicable. Així, ha de complir-se, entre d’
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altres, el requisit establert a l’art. 16.4 en relació amb l’art. 16.1 de la LI (tractar-se d’un lloc
de treball que no tingui atribuït complement específic o equiparable o, en cas de tenir-lo,
que la quantia d’aquest no superi el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els
conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat). Aquesta regla general ha estat
interpretada pel Ple de la Diputació de Tarragona en diferents ocasions en els següents
termes:
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<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) disposa que no es podrà autoritzar o reconèixer la
compatibilitat al personal que desenvolupi llocs que comportin la percepció de complement
específic o concepte equiparable i al retribuït per aranzel. L’apartat quart d’aquest article
preveu l’excepció per a l’exercici d’activitats privades al personal que desenvolupi llocs de
treball que 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 completa, 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 completa.
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.
Tot i que en els supòsits de jornades de treball a temps parcial també s’hauria de tenir en
compte la limitació de l’art. 16.4 de la LI, el cert és que s’entén que la LI quan va establir
aquesta limitació ho feia pensant en jornades a temps complet i no en jornades a temps
parcial, per la qual cosa la Diputació de Tarragona, per tal de conciliar el dret de tot
treballador a rebre una remuneració suficient, ve autoritzant les peticions de compatibilitat
en els supòsits de jornades a temps parcial, complides les restants exigències de la llei,
quan la suma dels percentatges de cotització per raó de les jornades no superi el 100%, en
els supòsits de segones activitats per compte d’altri>.
En el cas que ens ocupa, no és aplicable l’excepció prevista a l’art. 16.4 com sigui que la
quantia anual que en concepte de complement específic percep el Sr. Pérez Gavilán
supera el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que tenen el seu origen
en l’antiguitat, i, a més, realitza una jornada total entre ambdues activitats que supera el
100% del percentatge de cotització per raó de la jornada, la qual cosa fa inaplicable la
interpretació seguida pel plenari de la Diputació de Tarragona en els casos en què no se
supera aquest percentatge. Per tant, no es pot autoritzar la compatibilitat sol·licitada.
Els Tribunals s'han pronunciat expressament sobre aquesta causa de denegació (STC de 2
de novembre de 1989, STS d'11 de març de 1994), declarant-la constitucional, per
considerar que la regulació de les incompatibilitats tracta de garantitzar no només la
ineludible imparcialitat del funcionari, sinó també als principis d’incompatibilitat econòmica i,
en certa manera coincident amb ell, de dedicació a un sol lloc de treball, derivats del
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principi d’eficàcia, de l’art. 103 de la Constitució que són els que inspiren la conseqüència
incompatilitzadora del citat art. 16.1 de la LI. De manera que qualsevol que sigui el factor o
factors que es tinguin en compte per a la seva concessió, inclús si no s’ha tingut en compte
el d’incompatibilitat, produeix aquesta pel funcionari que desenvolupi el lloc de treball en el
cas de que el complement específic fixat superi el percentatge màxim assenyalat.
Així mateix, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en STSJC de 10 de maig de 2017
considera aplicable als funcionaris en matèria d’incompatibilitats l’art. 16.4 de la Llei 53
/1984 que estableix una incompatibilitat en aquells supòsits en que es percebi el
complement específic en determinades condicions, en concret quan el personal percep un
complement específic o equiparable la quantia del qual superi el 30% de les seves
retribucions bàsiques, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat.
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2.5. Segons l'article 14 de la LI, la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o
declarant la incompatibilitat correspon al Ple de la Corporació.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Denegar al Sr. Pere Pérez Gavilán la compatibilitat sol·licitada pels motius esmentats a l’
apartat de fonaments de dret.
2n. L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats es considera falta molt greu o greu
segons el cas, d’acord amb l’article 37.6.2 m) del II Pacte de condicions de personal
funcionari 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 per Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d’octubre.
3r. Notificar-ho a la persona interessada.

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.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D’
ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
LA FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA" EN MATÈRIA D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL DE
PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ 2018.
El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Gràcies de nou.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 23/11/2018 a les 15:52:44 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 26/11/2018 a les 08:57:30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2E29F146EC94219840A77ED66436F70 i data d'emissió 30/01/2019 a les 11:11:14

Hi ha coses que trobem que són greus i que són preocupants. I per tant, ens agrada insistir
i així ho farem cada vegada que en tinguem ocasió. Una d’elles és l’externalització, per
exemple, la privatització de la gestió de serveis públics. Altra és, com seria el cas que
empreses del tercer sector vinculades a l’església catòlica on no tenen professionals,
puguin fer una funció social que en principi està professionalitzada. I altra és dependre
econòmicament d’entitats com és La Caixa per fer una funció tant important com és la
inserció sociolaboral. I de fet aquí en aquest punt hi ha una qüestió que encara és més
important, que és que fins al moment La Caixa i la Diputació de Tarragona es repartien
aquesta despesa en un 50 a 50. Aquest any La Caixa va dir que només pagava un 30 i la
Diputació, si no ho recordo malament, ha dit que assumeix aquest 20% que La Caixa no
assumeix. Per tant, primera reflexió: vol dir que els anys anteriors la Diputació podria haverhi posat un 20% més de despesa per inserció sociolaboral, una qüestió d’emergència, una
qüestió importantíssima, on hi ha molta gent que ho necessitaria, i no ho havíem fet. Això
per una banda. I segona, dependre econòmicament de projectes com La Caixa ens debilita
com administració i en les nostres obligacions que seria vetllar per aquelles persones que
més ho necessiten. Ho repetim constantment. La funció de l’administració i dels governs
hauria de ser anar sempre al ritme del més lent, i no ho fem. Considero que no ho fem. I en
aquest punt se segueix demostrant.
Amb quina contradicció ens trobem nosaltres aquí? Que com que el funcionament establert
és que les empreses del tercer sector poden gestionar sense la funció social
professionalitzada, sense el control que hauria d’estar fent l’administració, i que a més hem
de dependre econòmicament de projectes d’empreses com La Caixa, perquè ens
subvencionin aquestes polítiques, ens veien en l’obligació de no voler-hi votar a favor i, per
tant, ens abstindrem. Però és una cosa que crec que s’ha de reflexionar com a persones
que hauríem d’estar més preocupades pel que cobren els que no tenen recursos que no
pas pels que sí que en tenen.”
President:
“Possiblement no caldria fer-li cap comentari perquè vostè ja amb el que diu, un atent
espectador que ens escolti ja pot veure que no és aquest el camí majoritari de la nostra
societat ni la seva opinió la més compartida. Però deixi’m aclarir-li que, en aquest moment
aquest programa, cada vegada més i abans també, hi aporta la Diputació. Perquè compta l’
esforç que fan els recursos humans de la casa en aquest sentit, cosa que coneix de ben a
prop la diputada responsable. Per tant, l’obligació dels administradors públics i dels
recursos que disposem és fer-los tant eficaços i eficients com puguem. Mentre hi hagi
entitats que assumeixin una part d’aquest cost, doncs estem encantats que així sigui
perquè ens permet arribar més enllà.
Aquest no és l’únic objectiu social que treballa la Diputació. N’hi ha un front molt ampli, que
li podria relatar però no vull que sigui un publireportatge sobre l’acció social d’aquesta
institució que prou coneguda és, per qui la rep i per la societat en general, i molt
especialment en aquests darrers deu anys, en què hem virat radicalment les nostres
polítiques fruit de la circumstància en què ens hem trobat i això es veu cada any reflectit en
el pressupost que vostè vota en contra. Per tant, tingui ben present, Sr. Fernández, que la
suplència aquesta que vostè diu que fem no és una suplència, és una voluntat manifesta d’
arribar tant enllà com puguem amb els propis i amb els que ens puguin ajudar.
És evident que estem anant a uns temps en què les entitats que ens han col·laborat en
coses com aquestes, doncs estan orientant també les seves polítiques possiblement en
altres direccions, que no diré que no siguin pas útils, però que aquesta acció que feia la
Diputació en col·laboració, la seguirà fent, la suplirem i la incrementarem tant com
convingui, mentre convingui. Per tant, el seu discurs diguem que és llaminer des del punt
de vista de la construcció semàntica que fa, però és buit i fals. Per tant, tingui ben present
que seguirem treballant en aquesta direcció i que a més a més la Diputació de Tarragona
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en el conjunt de les institucions catalanes d’aquest mateix rang ha estat sovintejadament
lloada per aquesta incursió en el món social que altres o no ho han pogut fer o ho han
derivat a altres orientacions, la qual cosa em sembla que és satisfactòria per aquesta
corporació i per a vostè també ho hauria de ser.”
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Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Només m’agradaria explicar-li, no sé de què treballava vostè abans de ser polític, però jo li
asseguro que abans de ser Diputat en aquesta Diputació treballava com educador social,
precisament en una empresa i en una fundació que rep diners d’aquesta Diputació, que rep
molts diners de La Caixa i moltíssims diners d’empreses privades, que gestionen amb molt
bona fe i amb molt bona voluntat l’acció social. I li asseguro que convindre, convé moltíssim
perquè els malabars que han de fer els professionals i les professionals a l’hora de
gestionar les persones i les famílies que surten de presó, que no tenen feina, que no tenen
estudis, que no tenen cap tipus de projecció social, de poder solucionar la seva situació, li
asseguro que convé moltíssim. Per tant, no és suficient en absolut mai la feina que fa una
Diputació o fins i tot els diners que dona La Caixa. I això ja és una visió professional, ja no
és una visió política, que en podríem parlar moltíssim més. Però com a mínim, no accepto
la valoració de dir que fem una feina excel·lent com a Diputació perquè no es fa. Perquè hi
ha molta gent que ho necessita i hi ha molts professionals que tenen les seves funcions
molt limitades. I de fet, la gran majoria de professionals que treballen cobren una mitja
jornada per acabar fent dotze o quinze hores i molt més.”

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, PP i C’s
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets

1. La Fundació bancària “La Caixa” vol col·laborar amb la Diputació de Tarragona amb la
finalitat de portar a terme actuacions d'inserció sociolaboral de persones discapacitades i/o
en risc d'exclusió social.
2. La Fundació Bancària "La Caixa" promou, en el marc del present conveni i seguint els
procediments aquí regulats, l’execució d’actuacions relacionades amb/o dirigides a
col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o amb risc d’exclusió social,
preferentment col·lectius de persones que pateixen malaltia mental severa, discapacitats,
joves ex-tutelats, aturats/es de llarga durada majors de 50 anys i aturats/des sense subsidi
d’atur.
3. Aquestes actuacions es concretaran en un programa de treball que serà aprovat per la
Comissió de Seguiment segons es regula més endavant, i es duran a terme, entre d’altres,
amb l’objectiu d’afavorir la integració dels esmentats col·lectius i la revitalització
socioeconòmica local del territori.
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4. La Diputació de Tarragona aprovarà una convocatòria pública per tal d'escollir, d'entre
totes les entitats que reuneixin els requisits establerts, aquells projectes que la Comissió
de Seguiment del conveni determini que s'ajusten als objectius i finalitats del mateix.
5. Fundació Bancària “La Caixa” es compromet a aportar a la Diputació de Tarragona un
màxim de CENT SETANTA-CINC MIL € (175.000,00.- EUR), impostos, en el seu cas,
inclosos,en els següents termes i condicions:
Fundació Bancària “La Caixa” farà efectiva, posteriorment a l’aprovació per part de la
Comissió de Seguiment del programa de treball anual, una aportació inicial equivalent al
50% del cost dels projectes que s’hagin aprovat.
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L’altre 50% es farà efectiu quan es justifiqui l’execució i aprovació de la Fundació Bancària
“La Caixa”, de les actuacions previstes al programa de treball.
6. Per la seva part, la Diputació de Tarragona es compromet a destinar a aquest projecte la
quantitat de CENT SETANTA-CINC MIL € (175.000,00.- EUR), a més de l’aportació rebuda
per part de la Fundació Bancària “La Caixa” .
7. Que les actuacions a executar han de basar-se en els objectius de:
a) Han de ser dirigides a col·lectius de persones socialment desfavorides, en situació o
amb risc d’exclusió social, preferentment col·lectius de persones que pateixen malaltia
mental severa, discapacitats, joves extutelats, aturats/es de llarga durada majors de 50
anys i aturats/des sense subsidi d’atur.
b) La Diputació de Tarragona determina per aquest conveni que l’objectiu material dels
projectes ha de ser la conservació i preservació de boscos i d’altres espais naturals amb la
finalitat de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes i assegurar una repercussió
positiva al benestar i la salut humana; la prevenció d’incendis i restauració d’àrees
degradades i finalment, la potenciació d’accions que ajudin a disminuir l’impacte del canvi
climàtic, per tal d’afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social i la
revitalització socioeconòmica local del territori i divulgar els resultats dels projectes i
actuacions desenvolupades.

Fonaments de dret

L’article 5è de la Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las bases del règim local, determina
la capacitat jurídica plena de la Diputació en l’execució de les competències establertes a l’
article 36 d) i e) del mateix text legal.
L’objecte del conveni es concreta en una adquisició a títol lucratiu, condicionada a l’
execució d’uns determinats projectes i que es regula al Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
En referència a les actuacions que s’hauran de dur a terme com a conseqüència del
conveni, el marc legal de referència és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei general de subvencions i per la regulació relativa als ens locals, també el Decret 179
/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
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La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

En conseqüència, S'ACORDA:
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Primer.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació bancària “La
Caixa” amb l’objectiu de portar a terme actuacions d'inserció sociolaboral de persones
discapacitades i/o en risc d'exclusió social.
Segon.- Acceptar l’aportació de la Fundació bancària “La Caixa” d’un total de 175.000 €. (
CENT SETANTA-CINC MIL EUROS) que juntament amb l’aportació de la Diputació de
Tarragona de 175.000€ (CENT SETANTA-CINC MIL €) fan un total de 350.000 € (TRESCENTS CINQUANTA MIL EUROS).
Tercer.- Acceptar el compromís de destinació d’aquesta aportació a l’execució d’actuacions
relacionades amb/o dirigides a col·lectius de persones socialment desfavorides en situació
o amb risc d’exclusió social, preferentment col·lectius de persones que pateixen malaltia
mental severa, discapacitats, joves extutelats, aturats/es de llarga durada majors de 50
anys i aturats/des sense subsidi d’atur.
Quart.- Determinar, per part de la Diputació de Tarragona, que l’objectiu material dels
projectes ha de ser la conservació i preservació de boscos i d’altres espais naturals amb la
finalitat de garantir el bon funcionament dels seus ecosistemes i assegurar una repercussió
positiva al benestar i la salut humana; la prevenció d’incendis i restauració d’àrees
degradades i finalment, la potenciació d’accions que ajudin a disminuir l’impacte del canvi
climàtic, per tal d’afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social i la
revitalització socioeconòmica local del territori i divulgar els resultats dels projectes i
actuacions desenvolupades.
Cinquè.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la signatura d’aquest
conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l’acord.
Sisè.- Designar la Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon i el Molt Il.ltre. Sr. Josep
M. Cruset Domènech en qualitat de representats de la Diputació de Tarragona a la
Comissió paritària de seguiment del conveni.
Setè.- Notificar aquest acord a la Fundació bancària “La Caixa” i comunicar-ho a la
Secretaria General i a la Intervenció de la Diputació de Tarragona i als designats al punt
anterior.

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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ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACTUACIONS
INTEGRALS AL TERRITORI
9. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PLA D'ACCIÓ
MUNICIPAL PER A L'ANUALITAT 2019 (PAM).
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:
“Com saben sempre votem en contra de l’aprovació de les bases reguladores del PAM, no
perquè estiguem en contra de l’existència d’aquest PAM sinó pels criteris polítics que hi ha
o per la maca de criteris polítics i estratègics que hi ha al darrera. Per exemple, només
citaré un per no allargar-nos. Es financia la part del deute municipal que tenen els
ajuntaments. Al meu entendre és un greu error que una administració com la Diputació es
dediqui a subvencionar el deute d’un ajuntament més enllà de poder planificar polítiques,
assumir competències o poder treballar colze a colze amb consells comarcals i ajuntaments.
Sempre hem dit que els consells comarcals tenen moltíssimes competències, i molt
importants, com per exemple les socials, de les que ara estàvem parlant, d’aquells
municipis que no tenen prou recursos o estructura, o capacitat per poder-les fer, i en canvi
no tenen pressupost. En canvi, la Diputació, com la de Tarragona, tenen un amplíssim
pressupost i pràcticament no tenen competències. I això, no has de ser molt llest, no has de
ser molt intel·ligent, no cal tenir un gran bagatge polític, o no cal ser un professional de cap
àmbit, per veure que no té sentit. Uns tenen competències i no tenen pressupost. Altres
tenim pressupost i no tenim competències. Doncs considerem que la solució no passa per
fer un PAM on la gent pugui demanar els diners que així decideixin o per subvencionar els
deutes dels ajuntaments sinó per fer polítiques planificades, estratègiques.”
Sr. Ruben Viñuales, portaveu del grup polític Ciutadans:
“Jo simplement volia donar les gràcies sincerament a la Diputació per aquest PAM, per
aquesta voluntat del PAM, per les bases que recull el PAM i sincerament perquè gràcies a
que la Diputació pot pagar moltes despeses, els ajuntaments poden fer aquesta
planificació, aquesta previsió i aquesta acció social. Per tant, no puc més que mostrar la
meva discrepància amb l’opinió del company de la CUP.”
President:
“Li agraeixo el seu aclariment i sense ànim de polemitzar és evident que queda implícit en
el coneixement dels Diputats i Diputades, i molt especialment del Diputat que gestiona el
PAM per encàrrec del govern, que la circumstància que hem viscut aquests anys ens ha
obligat a fer una orientació de les inversions del PAM, primer de tot més grans que mai,
resultat justament d’entre d’altres factors de la rebaixa immensa del deute d’aquesta
institució, que ens ha permès alliberar recursos pels ajuntaments, a una xifra com mai s’
havia incrementat, fins arribar a 80 milions d’euros. I d’aquests hi ha una part que
efectivament es destina a despesa corrent perquè és la que no podien pagar els
ajuntaments petits. Ja m’agradaria que ara estiguessin tots aquí, els seus alcaldes i
alcaldesses, escoltant el discurs del Diputat Fernández, perquè se’n farien creus de sentir
el que acaben de sentir. Per tant, pobres de nosaltres que no els haguéssim ajudat amb
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algunes de les despeses corrents més indispensables, que haurien fet fallida i tancar el seu
ajuntament. Però com que m’imagino que això ell ja ho sap, però en qualsevol cas els deu
convenir fer aquest discurs, no cal que m’hi esforci en aclarir-ho més.
Tant de bo que el dia que la crisi estigui superada del tot, puguem tornar a generar només
diners per inversions, però avui malaguanyat seria destinar diners per inversions, que la
part municipal no la podrien posar. Per tant, han hagut de fer un equilibri exquisit justament
per la auscultació que han fet de la situació particular de cada comarca i de cada
ajuntament buscant un equilibri entre l’auxili a la despesa d’inversió i l’auxili a la despesa
corrent, o compra de patrimoni o altres tipus de situacions. I això ha generat un equilibri que
el retorn que ha tingut ens diu al mon local de casa nostra, Camp de Tarragona, Terres de l’
Ebre, Penedès, les comarques nostres que depenen de nosaltres, ens han dit ben
clarament que hem encertat i que aguantem un temps encara així fins que la crisi s’
escampi del tot. Per tant, aquesta és la raó que ha fet fer les polítiques que hem fet. Les
saben tots els Diputats i Diputades perquè això es discuteix àmpliament a les comissions
corresponents, sigui la del PAM, sigui la d’Hisenda, sigui la del SAM, en totes i cadascuna
de les circumstàncies, i celebro que tant com hi ha un Diputat que les critica, hi hagi un altre
Diputat que les defensi, com tots els demés. Gràcies.”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d’Actuacions Integrals al
Territori, 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, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
1. La Diputació de Tarragona pretén, amb el PAM, que els ens locals en funció de la seva
planificació i els seu recursos realitzin actuacions als programes d’inversió i de despeses
corrents dins dels programes següents:

Programa d’inversions destinat a:
- Finançar les inversions que es destinin a un bé de titularitat municipal afectat a
un servei o ús públic o que es destinin a un servei de titularitat municipal.

Programa de despeses corrents destinat a:
- Finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal afectats a un
servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal, que activin l’economia i
afavoreixin el pagament als proveïdors.

Programa per al sosteniment del lloc de secretaria - intervenció destinat a:
- Garantir la provisió reglamentària del lloc als municipis d’escassa capacitat
econòmica i de gestió.
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Programa d’amortització de préstecs destinat a :
- Amortitzar préstecs a llarg termini de manera extraordinària i anticipada.
2. La dotació del PAM 2019 serà la que es determini al pressupost de l'any 2019.

Fonaments de dret

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2E29F146EC94219840A77ED66436F70 i data d'emissió 30/01/2019 a les 11:11:14

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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment les Bases Reguladores del Pla d’Acció Municipal per a
l'anualitat 2019 (PAM), 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

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DELS SERVEIS D’
ASSISTÈNCIA AL TERRITORI
10. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER A LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA ROTONDA AL PUNT QUILOMÈTRIC 0,3 DE LA CARRETERA TP2235, DELS PALLARESOS A SANT SALVADOR.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis d'Assistència al
Territori, el PLE per unanimitat ACORDA:
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1. L’Ajuntament dels Pallaresos vol executar el Refós del projecte d’abastament d’aigua
de la urbanització Pallaresos Park. Aquest projecte vol definir i valorar els cost de les
obres per subministrar aigua amb una nova connexió per millorar-ne el volum i la
qualitat a l’esmentada urbanització. El projecte també inclou la construcció d’un vial
seguint el traçat de la canonada amb els seus corresponents serveis d’enllumenat,
voreres, enjardinaments i mobiliari urbà entre la urbanització i l’Avinguda de la
Generalitat fent intersecció amb l’Avinguda 11 de setembre. A més, en un tram
definit com a 2 preveu la construcció d’una rotonda al punt quilomètric 0,3 de la
carretera TP-2235 (el projecte inclou la definició del traçat però no el pressupost),
punt on aquest nou vial travessa la carretera amb un pas de vianants i s’enllaça amb
un tram anomenat Sud.
2. La Diputació de Tarragona és titular de la carretera TP-2235, dels Pallaresos a Sant
Salvador.
3. Per tal de resoldre la vialitat de forma adequada en aquest punt de la carretera TP2235 es planteja l’aprovació d’un conveni on l’Ajuntament executi les obres previstes
en el projecte per subministrar aigua a la urbanització Pallaresos Park i construeixi el
vial i la Diputació efectuï la part, no prevista en el projecte, de construcció de la
rotonda a la carretera TP-2235, amb la condició que l’Ajuntament dels Pallaresos
aporti els terrenys necessaris a la Diputació per a la seva construcció i, un cop
efectuada, assumeixi el manteniment i conservació de l’enllumenat i l’enjardinament
que s’hi implantin, i les despeses del seu consum d’energia elèctrica i d’aigua.
4. L’execució de les obres previstes, sota el principi de col·laboració entre
administracions públiques, han de preveure millorar l’eficiència en la gestió pública,
en la mesura que cada administració actua en allò que és competent, i facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics per millorar-ne el seu ús.
5. Amb data 20 de juny de 2018 s’ha sol·licitat informe a Secretaria General.
6. Amb data 2 de juliol de 2018 Secretaria General emet informe favorable sobre el
conveni de referència.
7. El Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos en data 26 de juliol de 2018 ha acordat
aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament
dels Pallaresos per a la construcció d’una rotonda al punt quilomètric 0,3 de la
carretera TP-2235, dels Pallaresos a Sant Salvador.

Fonaments de dret
1. L’article 6.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret Legislatiu 2
/2009, de 25 d’agost, atribueix la titularitat de la xarxa viària local a les Diputacions i
la Disposició addicional 1a del mateix text refós estableix que les competències que
la Llei atribueix a l’Administració de la Generalitat corresponen també a les altres
administracions públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no reservades
a la titularitat de l’Estat.
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2. L’article 3, apartat k) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, estableix com un dels principis a respectar en l’actuació entre administracions
públiques i les seves relacions, la cooperació, la col·laboració i la coordinació.
3. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administració públiques de Catalunya estableix que les administracions públiques
de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres admi-nistracions
públiques i amb els organismes i enti-tats públiques dependents o vinculats a
aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitats d’interès comú.
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4. Els convenis vénen regulats en el capítol VI, articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i al capítol II de la Llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
5. El títol competencial de la Diputació de Tarragona que habilita per a l’aprovació d’
aquest conveni de col·laboració interadministrativa és el previst a l’article 36.1
apartat d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
6. L’òrgan competent per a l’aprovació del conveni és el ple de la Diputació, en virtut de
la disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de carreteres, en relació amb
els articles 91 i 92 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 31, 33.2 lletres c) i
d) i 36.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament dels
Pallaresos per a la construcció d’una rotonda al punt quilomètric 0,3 de la carretera TP2235, dels Pallaresos a Sant Salvador.
2n.-Traslladar aquest acord a l’Ajuntament dels Pallaresos.
3r.- Facultar el senyor President per adoptar les mesures que calguin per al compliment del
present acord i la signatura del Conveni.

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.

11. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL TRASPÀS A L'AJUNTAMENT DE BELLMUNT DEL
PRIORAT D'UN TRAM DE LA CARRETERA TP-7101 DE FALSET A BELLMUNT DEL
PRIORAT, COMPRÈS ENTRE LA INTERSECCIÓ AMB LA CARRETERA TP-7101B (PK
4+683) I EL FINAL DE LA CARRETERA TP-7101 (PK 4+760).
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis d'Assistència al
Territori, el PLE per unanimitat ACORDA:

Fets
1. L’Ajuntament de Bellmunt del Priorat, mitjançant escrit de data 4 de juliol de 2018 va
sol·licitar a la Diputació de Tarragona el traspàs d'un tram de la carretera TP-7101.
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2. Amb data 16 d’agost de 2018, la Diputació de Tarragona va sol·licitar a l’Ajuntament
de Bellmunt del Priorat un acord respecte del traspàs del tram esmentat al paràgraf
anterior, amb la finalitat d’impulsar l’expedient de traspàs.
3. L’Ajuntament de Bellmunt del Priorat en data 27 d’agost de 2018, va acordar
acceptar el traspàs del tram de la carretera TP-7101 de Falset a Bellmunt del Priorat,
amb les característiques següents:
Origen del tram: PK. 4+683, intersecció amb la carretera TP-7101b
Final del tram: PK. 4+760, final de la carretera TP-7101
Longitud: 77 m
Amplada mitjana (m): 6,00 de calçada, amb dos carrils de circulació.
Tipus de paviment: Mescla bituminosa en calent en bon estat.
Senyalització horitzontal/vertical: La senyalització i horitzontal i vertical és
adequada.
Barreres de seguretat: La barrera de seguretat és adequada.
Enllumenat: Té instal·lació d’enllumenat i és adequada.
4. Amb data 6 de setembre de 2018 el Servei d’Assistència al Territori demana informe
a la Secció de Patrimoni.
5. Amb data 4 d’octubre de 2018, es rep informe favorable sobre el traspàs de
Secretaria – Secció de Patrimoni.

Fonaments de dret
1. L'article 6.2 del Text refós de la Llei de Carreteres (TRLC en endavant), aprovat per
Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, atribueix la titularitat de la xarxa viària local a
les Diputacions i la Disposició addicional 1ª del mateix Decret legislatiu, estableix
que les competències que aquesta Llei atribueix a l'Administració de la Generalitat
corresponen també a les altres administracions públiques que són titulars de
carreteres de Catalunya no reservades a la titularitat de l'Estat, i als òrgans
competents d'aquestes, inclòs l'exercici de la potestat sancionadora.
2. L’article 48.1 del TRLC estableix que les carreteres o els trams concrets que passin
a integrar-se a la xarxa viària municipal es poden traspassar als ajuntaments
respectius, si hi ha acord entre les administracions cedent i cessionària.
3. L’article 173.4 del Reglament general de carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de
18 de novembre, indica que en la resolució del traspàs s'ha de fer constar la
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3.

descripció literal dels orígens i finals, longitud real i superfície dels trams que se
cedeixen, i altres circumstàncies que contribueixin a una millor identificació.
4. La mutació demanial, entesa com a canvi de subjecte o de destinació dels béns de
domini públic sense que perdin la seva naturalesa jurídica, és a dir el seu caràcter
demanial, ve regulada a l'article 216 bis del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril.
5. El Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d'octubre, dedica l'article 27 a la regulació de les mutacions demanials, en què
s'estableix un únic requisit que és l'acord de l'ens local en el qual s'acrediti
l'oportunitat del canvi.
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6. L’òrgan competent per acordar la cessió del tram de carretera titularitat de la
Diputació a favor de l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat és el Ple de la Diputació,
amb el quòrum especial de vot favorable de la majoria absoluta, de conformitat amb
el que disposa l’article 47.2 ñ) de la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Traspassar a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat el tram de la carretera TP-7101,
comprès entre la intersecció amb la carretera TP-7101b (PK4+683) i el final de la
carretera TP-7101 (PK 4+760).
2. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Bellmunt del Priorat.
3. Traslladar aquest acord a la Secció de Patrimoni per tal que porti a terme l’acta de
cessió del tram.
4. Facultar al Sr. President per adoptar les mesures que calguin en raó del compliment
del present acord i signatura de l’acta de cessió.

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.

ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I
ECONOMIA
12. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 DEL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
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Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

Fets
1. Per Decret de la Presidència de data 27 de febrer de 2018 s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de la Corporació de l’exercici 2017 i la modificació de crèdit núm. 1 d’
incorporació de romanents de crèdit, resultant-ne un romanent de tresoreria de lliure
disposició de 28.822.697,46 euros.
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Un cop aprovada la liquidació del pressupost, es va proposar al ple l’aprovació de la
modificació de crèdit núm. 2 de la Corporació 2018, per un import total de 7.363.721,43 €.
Després de la modificació núm. 4 resulta un romanent de tresoreria de lliure disposició de
7.098.960,94 €.
2. L’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria sol·licita una modificació de
crèdit per a poder gestionar el Pla de pensions.
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018,
estableix en el seu art. 18.Dos que es podrà autoritzar un increment addicional del 0,2% de
la massa salarial per a la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’
eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la
homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions. A més en el cas d’
administracions i altres entitats del sector públic en situació de superàvit pressupostari de l’
exercici 2017, aquest increment addicional serà del 0,3%.
El destí d’aquests fons addicionals s’havia de pactar amb la representació sindical i per
acord de la Mesa General de Negociació de data 3 d’octubre de 2018 es va acordar
destinar l’import corresponent als Fons addicionals a plans de pensions a través d’una
aportació única per a tots els empleats. Aquesta aportació resultarà de dividir el 0,30% de
massa entre la totalitat dels empleats.
La Diputació de Tarragona es troba en situació de superàvit pressupostari tal com posa de
manifest l’informe d’estabilitat derivat de la liquidació de l’exercici 2017.
3. Aquestes despeses no es poden demorar fins l’exercici següent, i no existeix crèdit o és
insuficient en el vigent pressupost.

Fonaments de dret
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la Llei
reguladora d'hisendes locals en matèria de pressupostos.
- Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació de Tarragona, exercici 2018.
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En conseqüència, S'ACORDA:
1. Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de Crèdit Núm. 5 del Pressupost de la
Corporació per al present exercici del 2018 segons es detalla a continuació:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5
PRESSUPOST CORPORACIÓ. EXERCICI 2018
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APLICACIÓ DELS FONS

Un cop aprovada la present modificació de crèdit núm. 5, el romanent de tresoreria de lliure
disposició resultant serà de 7.098.960,94 €.
2. Obrir un termini d’exposició pública de 15 dies, comptats a partir de la data de publicació
al BOP, durant els quals els interessats podran presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
3. Si durant el termini d’exposició pública no es presenten reclamacions, l’aprovació serà
definitiva.

Règim de recursos:
- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat

13. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS AIXÍ COM
DELS LÍMITS DE LES INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES
ELECTES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, QUE MODIFICA L'ACORD DEL PLE DE
28-07-2015, JA MODIFICAT PER ACORDS DEL PLE DE DATES 24-11-2017 I 28-09-2018.
El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Farem vot en contra, com suposo que tothom esperava i crec que el que s’ha de revisar no
són els sous sinó les funcions, el paper i la utilitat.”

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, el PLE
amb el resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)
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Fets
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1.- El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de data 24 de novembre de
2017, va aprovar l’increment en l’1 per cent, amb efectes des de l’1 de gener de 2018, de
les quanties de les retribucions brutes anuals per l’exercici dels càrrecs amb dedicació
exclusiva i dedicació parcial, així com dels límits anuals de la indemnització per
assistències, dels membres electes de la Diputació de Tarragona.
En el mateix acord del Ple de la Corporació, en sessió de data 24 de novembre de 2017,
també es va aprovar la modificació del punt Segon apartats 1 i 2 i del punt Tercer apartat 3
de la part resolutiva de l’acord del Ple de la Corporació de data 28 de juliol de 2015, que va
establir el règim retributiu dels membres electes de la Corporació, per actualitzar les seves
quanties amb l’increment de l’1 per cent aprovat. Així mateix, mitjançant acord del Ple de la
Corporació en sessió de data 28 de setembre de 2018, es va modificar el punt Segon
apartats 1 i 2 de la part resolutiva de l’acord del Ple de la Diputació de 28 de juliol de 2015,
per afegir el càrrec de Diputat Delegat de Presidència.
Amb la incorporació de totes les modificacions assenyalades la redacció vigent, del punt
Segon apartats 1 i 2 i del punt Tercer apartat 3 de la part resolutiva de l’acord del Ple de la
Corporació de data 28 de juliol de 2015, és la següent:
“Segon.- Aprovar el sistema retributiu de la Corporació de conformitat amb la
normativa següent:
1.- Aprovar la relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb
dedicacions exclusives i fixar la quantia de la seva retribució bruta anual en atenció
al seu grau de responsabilitat, que no pot excedir del límit legal de 76.508 euros en
aplicació de l’article 75 bis LBRL i la DA Trigèsima Segona de la LGPE per l’any
2017, de conformitat amb el següent detall:
Relació de càrrecs amb dedicació exclusiva

Retribució bruta anual

President

75.750,00 €

Vice-president primer

70.740,40 €

Vice-president segon

64.373,36 €

Diputat Delegat de Presidència

62.000,00 €

Vice-presidents tercer i quart

60.600,00 €

President Organisme Autònom

59.338,51 €

President Comissió Informativa / Diputat Delegat

52.639,18 €

President de Grup / Portaveu

48.373,95 €

Diputat

29.086,99 €

2.- Aprovar la relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb
dedicacions parcials, el seu règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la
jornada laboral de la Corporació i la retribució bruta anual, de conformitat amb el
següent detall:
Relació de càrrecs amb dedicació parcial

% jornada laboral

Retribució bruta anual
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President

80 %

60.600,00 €

Vice-president primer

80 %

56.592,32 €

Vice-president segon

80 %

51.498,69 €

Diputat Delegat de Presidència

80 %

49.600,00 €

Vice-presidents tercer i quart

80 %

48.480,00 €

President Organisme Autònom

80 %

47.470,81 €

80 %

42.111,34 €

80 %

38.699,16 €

Màxim 80 %

Màxim 23.269,59 €

President
Delegat

Comissió

Informativa

/

Diputat

President de Grup / Portaveu
Diputat

(...)”
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“Tercer.- Fixar el marc regulador del règim d’assistències següent:
(...)
3.- Aprovar la limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels imports a
percebre pels Srs. diputats en règim d’assistències, de conformitat amb els
següents paràmetres:
Règim d'assistències
President Comissió Informativa / Diputat Delegat

52.639,18 €

President de Grup / Portaveu

48.373,95 €

Diputat

29.086,99 €

(...)”

2.- L’article 75 bis ap. 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (en endavant, LBRL), estableix que els Pressupostos Generals de l’Estat
determinaran, anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres de les
Corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, atenent a la naturalesa
de la Corporació local i a la seva població segons una taula que pren com a referència les
retribucions corresponents al càrrec de Secretari d’Estat.
En compliment de l’habilitació legal de l’article 75 bis de la LBRL, la Llei 3/2017, de 27 de
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, en la seva Disposició addicional
trigèsima segona, va modificar la taula establerta per la Disposició addicional nonagèsima
de la LPGE per l’any 2014 tot aplicant un increment a l’entorn del 2%, que actualitza els dos
increments de l’1% en les retribucions dels Secretaris d’Estat que figuren en les LPGE dels
anys 2016 i 2017.
De nou, en compliment de l’habilitació legal de l’article 75 bis de la LBRL, la Llei 6/2018, de
3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, en la seva Disposició
addicional trigèsima cinquena, va actualitzar els límits màxims retributius dels membres de
les corporacions locals mitjançant la taula que figura en la Disposició addicional trigèsima
segona de la LPGE per l’any 2017, tot aplicant un increment de l’1,5 per cent per l’anualitat
de 2018, en aplicació de l’article 75 bis apartat 1.
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3.- Així, segons el previst a l’article 75 bis ap. 1 i 2 i la Disposició addicional trigèsima
cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2018, la retribució del president de la Diputació de Tarragona té un límit màxim total anual
per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis a què si s’escau tenen
dret els funcionaris de carrera que estiguin en situació de serveis especials, que és igual a
la retribució del tram corresponent a l’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, que és la
corporació municipal més poblada de la província de Tarragona.
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I atès que la darrera xifra oficial de població del municipi de Tarragona és de 131.507
habitants, com resulta de la revisió del Padró municipal de 1 de gener de 2017 aprovada
pel Reial Decret 1039/2017, de 15 de desembre, i publicat en el B.O.E. de 29-12-2017, s’ha
d’aplicar a la Diputació de Tarragona el tram d’habitants de 75.001 a 150.000, previst en la
taula de la Disposició addicional trigèsima cinquena de la LPGE de 2018, on el límit màxim
total anual que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes retributius i assistències és de 77.655,62 euros.
Per tant, la proposta d’aprovació de l’increment de l’1,50 per cent, amb efectes des de l’1 de
gener fins el 30 de juny de 2018, i de l’increment en l’1,75 per cent, amb efectes des de l’1
de juliol de 2018, de les quanties de les retribucions brutes anuals per l’exercici dels
càrrecs, en règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial, pels membres electes de la
Diputació de Tarragona, s’ajusta al límit màxim total anual, per tots els conceptes retributius
i assistències d’aplicació als membres electes d’aquesta Corporació, que és de 77.655,62
euros, ja que aquest import és superior a la màxima retribució bruta anual prevista en
aquesta proposta pels membres d’aquesta Corporació, que és la de 77.075,63 € (amb
efectes des de l’1 de juliol de 2018, en aquest cas) per l’exercici del càrrec de president
amb dedicació exclusiva.

4.- L’increment de les quanties de les retribucions brutes anuals per l’exercici de càrrecs
amb dedicació exclusiva, previstes en el punt Segon ap.1 de l’acord del Ple de data 28 de
juliol de 2015, modificat per sengles acords del Ple de la Corporació aprovats en les
sessions de 24 de novembre de 2017 i de 28 de setembre de 2018, comportarà també l’
increment en l’1,75 per cent dels límits anuals per a la indemnització d’assistències per l’
exercici dels mateixos càrrecs, previstos al punt Tercer ap.3 del mateix acord del Ple, per
així continuar mantenint les mateixes quanties en els dos supòsits.

5.- El darrer paràgraf del punt Setè de la part resolutiva de l’acord de Ple de la Diputació de
Tarragona, en sessió extraordinària de data 28 de juliol de 2015, disposa que: “Els imports
establerts en el present acord per les dedicacions exclusives o per les dedicacions parcials,
segons el seu règim de dedicació, i per les assistències, restaran en vigor des de la data
del seu nomenament i només podran ser modificats per acord del Ple de la Corporació.” En
conseqüència, correspon al Ple d’aquesta Corporació l’aprovació del present acord on es
modifiquen els imports per les dedicacions exclusives i parcials, així com també es
modifiquen els límits anuals de la indemnització per assistències, dels membres electes de
la Diputació de Tarragona.

6.- Aquest acord del Ple corporatiu s’ha de publicar íntegrament en el BOP i en el tauler d’
anuncis, tal com preveu l’article 75.5 LBRL.

Fonaments de dret
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- Articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim
local (LBRL).
- Disposició addicional trigèsima cinquena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018.
- Reial Decret 1039/2017, de 15 de desembre, que aprova la revisió del Padró municipal de
1 de gener de 2017, publicat en el B.O.E. de 2912-2017.
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En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Incrementar, d’una banda, en l’1,50 per cent, amb efectes des de l’1 de gener fins
el 30 de juny de 2018, i, d’altra banda, en l’1,75 per cent, amb efectes des de l’1 de juliol de
2018, les quanties de les retribucions brutes anuals per l’exercici dels càrrecs amb
dedicació exclusiva i dedicació parcial, així com incrementar en l’1,75 per cent, amb efectes
des de l’1 de gener de 2018, els límits anuals de la indemnització per assistències dels
membres electes de la Diputació de Tarragona.
Segon.- En aplicació de l’acord del punt primer, relatiu a l’increment de l’1,50 per cent amb
efectes des de l’1 de gener fins el 30 de juny de 2018 de les quanties de les retribucions
brutes anuals per l’exercici dels càrrecs amb dedicació exclusiva i dedicació parcial, les
taules d’aplicació, que modifiquen només per l’assenyalat període temporal les taules del
vigent punt Segon apartats 1 (dedicació exclusiva) i 2 (dedicació parcial) de la part
resolutiva de l’acord del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 28 de juliol de
2015, són les següents:
- Taula del punt Segon apartat 1 (dedicació exclusiva) de l’acord del Ple de la Corporació
de 28 de juliol de 2015, amb efectes des de l’1 de gener fins el 30 de juny de 2018:
Relació de càrrecs amb dedicació exclusiva

Retribució bruta anual

President

76.886,25 €

Vice-president primer

71.801,51 €

Vice-president segon

65.338,96 €

Diputat Delegat de Presidència

62.930,00 €

Vice-presidents tercer i quart

61.509,00 €

President Organisme Autònom

60.228,59 €

President Comissió Informativa / Diputat Delegat

53.428,77 €

President de Grup / Portaveu

49.099,56 €

Diputat

29.523,29 €

- Taula del punt Segon apartat 2 (dedicació parcial) de l’acord del Ple de la Corporació de
28 de juliol de 2015, amb efectes des de l’1 de gener fins el 30 de juny de 2018:
Relació de càrrecs amb dedicació parcial

% jornada laboral

Retribució bruta anual

President

80 %

61.509,00 €

Vice-president primer

80 %

57.441,20 €

Vice-president segon

80 %

52.271,17 €

Diputat Delegat de Presidència

80 %

50.344,00 €

Vice-presidents tercer i quart

80 %

49.207,20 €
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President Organisme Autònom
President
Delegat

Comissió

Informativa

/

Diputat

President de Grup / Portaveu
Diputat

80 %

48.182,87 €

80 %

42.743,01 €

80 %

39.279,65 €

Màxim 80 %

Màxim 23.618,63 €

Tercer.- Modificar, en aplicació de l’acord del punt primer i amb un increment de l’1,75 per
cent amb efectes des de l’1 de juliol de 2018, la redacció del punt Segon apartats 1 i 2 de la
part resolutiva de l’acord del Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 28 de juliol
de 2015, modificat per sengles acords del Ple de la Corporació aprovats en les sessions de
24 de novembre de 2017 i de 28 de setembre de 2018, on es fixa el sistema retributiu dels
membres electes de la Corporació, amb el següent contingut:
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“Segon.- Aprovar el sistema retributiu de la Corporació de conformitat amb la normativa
següent:
1.- Aprovar la relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions
exclusives i fixar la quantia de la seva retribució bruta anual en atenció al seu grau de
responsabilitat, que no pot excedir del límit legal de 77.655,62 euros en aplicació de l’article
75 bis LBRL i la Disposició addicional trigèsima cinquena de la LGPE per l’any 2018, de
conformitat amb el següent detall:
Relació de càrrecs amb dedicació exclusiva

Retribució bruta anual

President

77.075,63 €

Vice-president primer

71.978,36 €

Vice-president segon

65.499,89 €

Diputat Delegat de Presidència

63.085,00 €

Vice-presidents tercer i quart

61.660,50 €

President Organisme Autònom

60.376,93 €

President Comissió Informativa / Diputat Delegat

53.560,37 €

President de Grup / Portaveu

49.220,50 €

Diputat

29.596,01 €

2.- Aprovar la relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir amb dedicacions
parcials, el seu règim de dedicació que es fixa en un percentatge de la jornada laboral de la
Corporació i la retribució bruta anual, de conformitat amb el següent detall:
Relació de càrrecs amb dedicació parcial

% jornada laboral

Retribució bruta anual

President

80 %

61.660,50 €

Vice-president primer

80 %

57.582,69 €

Vice-president segon

80 %

52.399,91 €

Diputat Delegat de Presidència

80 %

50.468,00 €

Vice-presidents tercer i quart

80 %

49.328,40 €

President Organisme Autònom

80 %

48.301,54 €

80 %

42.848,30 €

80 %

39.376,40 €

President
Delegat

Comissió

Informativa

President de Grup / Portaveu

/

Diputat
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Diputat

Màxim 80 %

Màxim 23.676,81 €

(...)”
Quart.- Modificar, en aplicació de l’acord del punt primer on s’incrementen els límits de les
indemnitzacions per assistències amb un increment de l’1,75 per cent amb efectes des de l’
1 de gener de 2018, la redacció del punt Tercer apartat 3 de la part resolutiva de l’acord del
Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 28 de juliol de 2015, que resta amb el
següent contingut:
“Tercer.- Fixar el marc regulador del règim d’assistències següent:
(...)
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3.- Aprovar la limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels imports a percebre pels
Srs. diputats en règim d’assistències, de conformitat amb els següents paràmetres:
Règim d'assistències
President Comissió Informativa / Diputat Delegat

53.560,37 €

President de Grup / Portaveu

49.220,50 €

Diputat

29.596,01 €

(...)”

Cinquè.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
tauler d’anuncis de la Corporació.
Sisè.- Comunicar aquest acord a les Àrees de Presidència, de Recursos Humans, de
Tresoreria i de Secretaria.

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.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS
14. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ DE LA TAXA PER TINENÇA D’ANIMALS I DE LA RECAPTACIÓ EN
PERÍODE EXECUTIU DE LES MULTES I SANCIONS PER INFRACCIONS
URBANÍSTIQUES, AIXÍ COM DE L’ESPECIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LES TAXES
I PREUS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE per
unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament del Masroig ha tramès un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament que va
tenir lloc el 30 de juliol de 2018, relatiu a la delegació de facultats en matèria de recaptació
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en període voluntari i en període executiu de la taxa per tinença d’animals, de la recaptació
en període executiu de les multes i sancions per infraccions urbanístiques, així com l’
especificació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en
període executiu de les taxes i preus públics, 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), 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), i article 7 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament del Masroig varen formalitzar, en data 4 de
setembre de 2006, conveni de delegació de facultats.
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L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 5 d’octubre de 2018, és favorable a l’
acceptació de la delegació i a la revocació de facultats de l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament del Masroig a favor
de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 30 de juliol de
2018, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
a) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període
executiu de la taxa per tinença d’animals.
b) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de les multes
i sancions per infraccions urbanístiques.
Segon: Acceptar l’especificació de la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
del Masroig a favor de la Diputació de Tarragona, acordada pel seu Ple en la sessió del dia
30 de juliol de 2018, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
- Recaptació en període voluntari i en període executiu:
1.
2.
3.
4.
5.

Taxa de recollida de residus
Taxa de subministrament d’aigua
Taxa de clavegueram
Taxa per guals
Taxa del cementiri

Tercer: Aprovar i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del conveni esmentat a
la part expositiva, on consten les delegacions vigents incorporant la nova delegació.
Quart: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2022 prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre
anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar
sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima
de tres mesos.
Cinquè: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
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especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de
serveis i la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASE-Gestió d’
Ingressos.
Sisè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’
article 7.2 del TRLRHL.
Setè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos aplicarà les
disposicions contingudes als Estatuts, Reglament d'organització i funcionament i
Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de l’
Organisme i la resta de disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que
els siguin d’aplicació.
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Vuitè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a signar l’Annex I
del conveni de delegació.
ANNEX 1
“ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT
DEL MASROIG A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública,
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.
APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
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- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- TAXES I PREUS PÚBLICS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taxa de recollida de residus
Taxa de subministrament d’aigua
Taxa de clavegueram
Taxa per guals
Taxa del cementiri
Taxa per tinença d’animals
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’
ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
- TAXES I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa de recollida de residus
2. Taxa de subministrament d’aigua
3. Taxa de clavegueram
4. Taxa per guals
5. Taxa del cementiri
6. Taxa per tinença d’animals
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
- QUOTES D’URBANITZACIÓ
- QUOTES DE CONSERVACIÓ
- MULTES I SANCIONS:

1. Sancions administratives
2. Infraccions urbanístiques
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
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a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’expedició de diligències d’embargament.
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de l’
aigua de les quotes corresponents al cànon de l’aigua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
b) Presentació davant l’Agència Catalana de l’Aigua de les corresponents
declaracions.
c) Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les
declaracions.
d) Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes
administratius resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.”
15. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ DE LES MULTES I SANCIONS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
POLICIA I BON GOVERN, L’ESPECIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ EN PERÍODE
EXECUTIU DE LES TAXES I LES MULTES I SANCIONS, AIXÍ COM DE LA REVOCACIÓ
DE LA RECAPTACIÓ DE DIVERSES TAXES DE L’AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió d'Ingressos, el PLE per
unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament de Móra d’Ebre ha tramès un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament que
va tenir lloc el 16 d’agost de 2018, relatiu a la delegació de facultats en matèria de
recaptació en període voluntari i en període executiu de les Multes i sancions de l’
Ordenança municipal de policia i bon govern, l’especificació de la delegació en període
executiu de les taxes i les multes i sancions i la revocació de la recaptació en període
voluntari de la taxa de clavegueram i la taxa per ocupació de domini públic amb taules i
cadires i de la recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa de guals, 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), 106.3
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de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant
LRBRL), i article 7 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL).
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Móra d’Ebre varen formalitzar, en data 24 de
març de 2000, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p. d. de BASE, de data 4 d’octubre de 2018, és favorable a l’
acceptació de la delegació i a la revocació de facultats de l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
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Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament de Móra d’Ebre a
favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió del dia 16 d’agost
de 2018, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i en període
executiu de les multes i sancions de l’Ordenança municipal de policia i bon govern.
Segon: Acceptar l’especificació de la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Móra d’Ebre a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple en la sessió
del dia 16 d’agost de 2018, tal com consta al certificat de l’acord indicat en la part expositiva:
- Especificació de la delegació de facultats en matèria de recaptació en període
executiu de les següents taxes i preus públics:
a) Taxa d’ocupació del domini públic amb materials de construcció
b) Multes i sancions administratives
c) Multes i sancions per infraccions urbanístiques
Tercer: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de l’Ajuntament de Móra d’
Ebre a favor de la Diputació de Tarragona, tal com consta al certificat de l’acord del 16 d’
agost de 2018, indicat en la part expositiva:
a) Revocació de la recaptació en període voluntari de la taxa de clavegueram,
delegació adoptada per acord del ple municipal del 24 de març de 2000 i acceptada
per la Diputació de Tarragona per acord del ple del 26 de maig de 2000.
b) Revocació de la recaptació en període voluntari i en període executiu de la taxa
de guals, delegació adoptada per acord del ple municipal del 24 de març de 2000 i
acceptada per la Diputació de Tarragona per acord del ple del 26 de maig de 2000.
c) Revocació de la recaptació en període voluntari de la taxa per ocupació del domini
públic amb taules i cadires, delegació adoptada per acord del ple municipal del 28 de
març de 2012 i acceptada per la Diputació de Tarragona per acord del ple del 27 d’
abril de 2012.
Quart: Aprovar i incorporar al present acord, com annex 1, l’annex del conveni esmentat a
la part expositiva, on consten les delegacions vigents incorporant les noves delegacions,
especificacions i revocacions.
Cinquè: La durada per la qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 de
desembre de 2022 prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius de quatre
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anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin deixar
sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima
de tres mesos.
Sisè: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de
serveis i la realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASE-Gestió d’
Ingressos.
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Setè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el previst a l’
article 7.2 del TRLRHL.
Vuitè: 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.
Novè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a signar l’Annex I
del conveni de delegació.
ANNEX 1
“ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT
DE MÓRA D’EBRE A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública,
així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió
dels ingressos delegats.
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels
ingressos de dret públic.
APARTAT 2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 23/11/2018 a les 15:52:44 i CPISR-1 C Josep Poblet Tous el dia 26/11/2018 a les 08:57:30

Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- TAXES:
1. Taxa de cementiri
- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- MULTES I SANCIONS:
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1. Multes i sancions de l’Ordenança municipal de policia i bon govern

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’
ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació en
període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
- TAXES:
1.
2.
3.
4.

Taxa de cementiri
Taxa de clavegueram
Taxa d’ocupació del domini públic amb taules i cadires
Taxa per ocupació del domini públic amb materials de construcció i altres
similars

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS
- MULTES I SANCIONS:
1. Sancions administratives
2.
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2. Sancions per infraccions urbanístiques
3. Multes i sancions de l’Ordenança municipal de policia i bon govern
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
- ALTRES PRESTACIONS DE DRET PÚBLIC
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El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin
impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del
procediment administratiu de constrenyiment.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora
i costes.
d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici
de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
executiva dels ingressos de dret públic.
APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions,
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària,
pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals
competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió d’
Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol.licitin
aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats
per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions que es
derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que s’imposin en els
procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència del procediment d’
inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels
ingressos de dret públic.”

16. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 5 DEL
PRESSUPOST DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS PER A L’EXERCICI 2018.
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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:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Abstencions .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)
El Cap de Gestió Econòmica amb el vistiplau de l’Interventor, ha emès informe de data 16 d’
octubre de 2018, relatiu a l’expedient de modificació de crèdit número 5 de l’exercici 2018
de BASE, Gestió d’Ingressos i que textualment diu:
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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.
Vista la memòria justificativa de la proposta de modificació de crèdit de l’Àrea de Recursos
Humans, Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, emesa en data 9 d’
octubre de 2018, en relació a donar compliment a l’apartat c de l’acord global 2018 sobre
condicions de treball dels seus empleats i empleades de la Diputació de Tarragona i
Organismes Autònoms.
Vist que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2018, estableix en el seu art. 18.Dos que es podrà realitzar un increment addicional del
0,2% de la massa salarial; que en el cas d’Administracions amb superàvit pressupostari
serà del 0,3%, per a la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’
eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, la
homologació de complements de destí o l’aportació a plans de pensions.
Segons Informe d’Intervenció, la Diputació de Tarragona i BASE-Gestió d’Ingressos tenen
superàvit pressupostari en l’exercici 2017.
Vist que en el cas de BASE, el càlcul del 0,3% de la massa salarial, ascendeix al següent
import:

D’aquesta manera, per tal de donar compliment a l’acord de la Mesa General de
Negociació, es fa necessari tramitar modificació de crèdit per crèdit extraordinari.
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 5
de l’exercici 2018 en els termes que s’indiquen i segons detall de despeses i finançament:
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Per tot això, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 5/2018, en els termes que s’
indiquen:

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
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considerin oportunes. L’acord inicial s’entendrà definitiu si no es produeixen reclamacions
durant el període d’informació pública.

ASSUMPTES DEL CONSELL RECTOR DEL PATRONAT DE TURISME
17. PROPOSTA D'ESTABLIMENT D'UN PREU PÚBLIC PER A L'ASSISTÈNCIA A LA
XXVIIIA. NIT DEL TURISME 2018 ORGANITZADA PEL PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
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Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Crec que està bé explicar que darrera de l’aprovació del preu públic hi ha una partida
econòmica que li costa a la Diputació 83.000 euros per poder fer aquest sopar. 83.000
euros són molts diners, com a mínim per alguns. I explicar que totes les persones que
participaran en aquests sopar, la grandíssima majoria de persones, aniran amb invitació, o
serà per exemple el seu grup polític de la pròpia Diputació qui pagarà el sopar.
Per tant, considerem que és una altra d’aquestes dinàmiques que s’haurien de canviar. Es
munta un sopar, ens costa 83.000 euros i a més li pagarem el sopar a totes aquelles
persones que hi van. Només hi falta el títol de solidari a aquest sopar.”

De conformitat amb l'acord del Consell Rector del Patronat de Turisme, el Ple amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU, ERC,
PSC, PP i C’s
Vots en contra .............. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr. Edgar
Fernández)

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona té previst organitzar el proper
22 de novembre de 2018 la XXVIIIa. Nit del Turisme de la Costa Daurada. En
aquest acte es pretén reunir al sector turístic del territori, tant públic com privat,
com a acte de cloenda de la temporada turística i posar de manifest la dinàmica en
què es troba el sector.
La Diputació de Tarragona estableix com a forma de cooperació municipal i foment
dels interessos turístics de la província un seguit d’iniciatives que donen contingut a
aquesta funció pública. La Nit del Turisme es tracta d'un esdeveniment social en
foment del turisme de les nostres comarques amb la finalitat de fer convergir i
integrar els interessos i perspectives dels diferents agents tant del sector públic
com del sector privat en un marc d’actuació que propicia la comunicació i cohesió
del sector.
Fora dels supòsits en què I'assistència a l'esdeveniment deriva d’una imitació de
caràcter protocol·lari (autoritats, representants d'institucions, càrrecs electes,
guardonats) o del propi personal del PTDT o de la Diputació de Tarragona que per
raons de servei assisteixin a l'acte, a la resta d'assistents se’ls ha vingut exigint en
tots els anys de celebració d’aquest esdeveniment el pagament d'una quantitat en
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concepte de preu públic, que cobreix només una part del cost de la despesa de
restauració.
L’actuació va ser aprovada en el Pla d'Actuació 2018 del PTDT i existeix crèdit
suficient per al seu finançament a l’aplicació pressupostària 7010/432/22606/01
(A2018003446), subprojecte 08, per import de 100.000 €.
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A nivell d’ingressos, en el Pressupost d'ingressos d'enguany hi figura l'aplicació
pressupostària 7010/34900 "Preu Públic Nit del Turisme" amb una previsió inicial
de recaptació de 6.000 €, que corresponen a una previsió inicial d’assistents
obligats al pagament de 200 pax.
D'acord amb l'art. 44.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, I'import del preu
públic establert ha de cobrir, com a mínim, el cost del servei o de l’activitat
realitzada. No obstant això, l’apartat 2 del mateix article, preveu que per raons
socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin, es poden fixar
preus públics per sota del cost del servei.
La previsió de costos corresponents a les despeses ocasionades amb motiu de
l'organització de la XXVIIIa. Nit del Turisme de la Costa Daurada 2018 és de 82.827 €,
dels quals 26.200 € corresponen a despeses de restauració.
Dels antecedents anteriors, resuIta el següent:
El grau de cobertura de I'acte és del 6,58% (percentatge de cobertura entre el total
de despeses i el total d'ingressos).
El grau de cobertura de la despesa només pel que fa a restauració és del 20,82%
(percentatge de cobertura entre el total de la despesa de restauració i el nombre total
d'assistents que es preveu de 500).
El grau de cobertura de la despesa només pel que fa a restauració dels assistents
obligats al pagament és del 52,04% (percentatge entre el cost de restauració per
persona assistent i la previsió de preu públic)

Per tot I’exposat, S'ACORDA:
1.- Aprovar el preu públic aplicable per l'assistència a la XXVIlla. Nit del Turisme per un
import de 30 € /pax (IVA inclòs).
2.- Acordar la no subjecció al preu públic del personal del Patronat de Turisme i de la
Diputació de Tarragona que per raons de servei assisteixin a I’acte.
3.- Declarar exempts del pagament del preu públic aquells casos en què l'assistència a l’
esdeveniment derivli d’una invitació de caràcter protocol·lari.
4.- Establir que les despeses derivades de la celebració de I’acte de la Nit del Turisme any
2018, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 7010/432/22606/01 (A2018003446),
subprojecte 08, presenten un grau de cobertura del preu públic aprovat del 6,58% a
l'espera de la liquidació definitiva.
5.- Publicar I'acord en el BOP un cop aprovat definitivament I'expedient.
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MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS
18. MOCIÓ QUE PRESENTA ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER
LA MILLORA I ADEQUACIÓ DE LA CARRETERA QUE ENLLAÇA EL POBLE NOU AMB
LA RÀPITA I LA PLATJA DEL TRABUCADOR.
PRESENTACIÓ
El President passa la paraula al Diputat que defensarà la moció presentada.
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Sr. Pau Ricomà, portaveu del grup polític ERC:
“Moltes gràcies, President.
Crec que trenca la màgia del dia però encara porto la xuleta feta a mà.
El contingut de la moció la tenen vostès i l’han pogut llegir. I jo el que vull que entenguin és
que aquesta moció és una mena de crida, de demanda, de dues entitats, l’Associació de
Veïns del Poble Nou del Delta i de la Plataforma Carretera Sant Carles de la Ràpita Poble
Nou del Delta.
Nosaltres tenim aquí avui una oportunitat de donar un missatge a aquestes entitats, que
estan molt preocupades perquè una carretera que tenia al principi una funcionalitat molt
veïnal, avui en dia tenen sobretot molt de trànsit, molt alta accidentalitat. I el que nosaltres
volem fer avui, si efectivament estem avançant en la solució d’aquest problema, és donarlos des d’aquí un missatge de suport, de compromís i, per tant, entenem que la Diputació té
la millor voluntat d’arreglar aquest tema i seria important enviar-los aquest missatge amb un
vot favorable de tots els Diputats.
Permetin també dir de part també de molts alcaldes que m’han fet arribar l’agraïment per la
ràpida actuació dels serveis de la Diputació aquests dies d’accidentabilitat pel tema de les
tempestes.”

DEBAT
El President passa la paraula als Diputats que demanen el torn d'intervencions.
Sr. Josep Masdeu, vicepresident segon:
“Gràcies, President.
Abans he aprofitat per comentar amb el representant del grup que porta la moció que jo
entendria que faríem una mala feina si aquest tema el transforméssim en una moció política
en el sentit de dir que aquí s’afavoreix o no s’afavoreix. En aquest cas, com vostè ha dit, el
servei de carreteres atén no només els veïns que fan aquesta reivindicació, els municipis
que també hem parlat amb ells en diferents ocasions, sinó que atén a tots els municipis i
tots els ciutadans de tota la província.
Faré la resposta per escrit perquè s’entengui quin serà després el nostre posicionament
com a govern.
Evidentment, una de les peticions que hi ha és que aquest camí, i que cal recordar que com
a camí la titularitat és municipal, dels dos ajuntaments, d’Amposta i de Sant Carles de la
Ràpita, sempre es va contemplar que estigués al Pla Zonal amb la màxima prioritat, i es
continua contemplant. El que passa és que hi ha hagut una sèrie de circumstàncies que ha
fet que això no es pogués desenvolupar.
Per tant, m’estimo més llegir perquè tinguin tota la informació.
El Pla Zonal que es va aprovar inicialment el 31 de gener de 2014 classifica aquest camí de
Sant Carles a Poble Nou i Salines (T-2021) com a Grup 1a (aquests són els camins de
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màxima prioritat) i, per tant, està proposat com a camí que s’ha d’incorporar prioritàriament
a la xarxa local de carreteres. El Pla Zonal, s’ha de saber que ha de ser aprovat pel
Conseller de Territori i Sostenibilitat. Un cop feta aquesta aprovació és quan es podrà
impulsar la necessària aprovació individual dels convenis entre la Diputació i els
ajuntaments, que són propietaris i per tant són els que tenen la competència per poder fer
aquesta cessió, d’incorporar els camins com a xarxa local de carreteres.
Cal dir que durant la tramitació del Pla Zonal, el Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya va emetre un informe en el sentit que no es podia proposar la
incorporació a la xarxa local de carreteres camins que no complissin la normativa tècnica
del Pla d’infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), entre d’altres consideracions.
La majoria dels camins que el Pla Zonal de la Diputació de Tarragona i les altres
diputacions catalanes proposen incorporar a les xarxes de carreteres locals, entre ells el de
Sant Carles a Poble Nou i Salines, no compleixen aquesta normativa.
Cal dir també que després de llargues negociacions entre les diputacions catalanes i el
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el 30 de març de
2017, va entrar en vigor la Llei 5/2017 d’acompanyament dels pressupostos de 2017 on s’
inclou un apartat que es refereix a la modificació del Text Refós de la Llei de Carreteres en
el seu article referent als Plans Zonals, en el sentit de permetre que els Plans Zonals, de
manera justificada, puguin incorporar vies a la xarxa local o proposar actuacions a la xarxa
local existent amb característiques geomètriques i de secció transversal que no s’ajustin
estrictament a les establertes per la normativa tècnica vigent (PITC).
Per tant, des de l’abril del 2017 s’està tornant a redactar una actualització del document
que es va aprovar inicialment el 2014 amb les modificacions necessàries per donar
resposta a l’informe que va emetre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat Catalunya, ajustat a la modificació del Text Refós de la Llei de Carreteres que
va entrar en vigor el 30 de març de 2017.
Per tant, es preveu fer l’aprovació inicial d’aquest document, on es continua proposant el
camí de Sant Carles a Poble Nou i Salines com a camí que s’ha d’incorporar prioritàriament
a la xarxa local de carreteres, el primer semestre del 2019.
Quan s’hagi tramitat el Pla Zonal i el Conseller de Territori i Sostenibilitat en faci l’aprovació
final, es podrà impulsar l’aprovació de convenis entre la Diputació de Tarragona i els
ajuntaments afectats per incorporar aquests camins –que torno a repetir, en aquest
moment són de titularitat municipal- que es proposen en el Pla Zonal i passar-los a la xarxa
local de carreteres.
Un cop els camins formin part d’aquesta xarxa local de carreteres, la corporació a través
dels seus programes d’inversions decidirà l’execució d’aquestes inversions, i arribat a
aquest punt voldria recordar que amb aquest territori s’ha tingut especial cura perquè
trobem que des de l’any 2014 fins actualment s’han invertit de l’ordre de 5.836.124 euros.
Per tant, no és una zona que estigui desatesa sinó que la Diputació hi ha anat fent
inversions. I vull recordar que el promig d’inversions que fa la Diputació en l’apartat de
carreteres venen a ser entre 6 i 7 milions. Per tant, en aquests anys s’ha tingut en compte i
s’ha atès. Sempre hi ha necessitats i s’han de reconèixer, i s’intenten atendre. Però la
capacitat inversora, tot i que de vegades s’ha dit que la Diputació té molts diners, però la
Diputació té els diners que té i els distribueix d’acord amb el seu pressupost, que és el que
aprovem els Diputats.
Jo voldria que quedés clar que el camí que estem esmentant sempre per la Corporació ha
estat dintre de l’àmbit del Pla Zonal de carreteres, sempre amb la prioritat més alta, la 1a,
però per la sèrie de circumstàncies que els he explicat –que els Plans Zonals s’han d’
aprovar pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en aquest cas inclús amb la signatura
del Conseller- i per les dificultats que hi ha hagut, això ho ha retardat, i en aquest moment
hi estem treballant i el compromís és que aquest proper semestre de l’any que ve es
portarà a treballar en aquest plenari l’aprovació i a partir d’aquí es podrà fer la tramitació.
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Per tant, no podem aprovar la moció en el sentit que és una cosa que estem fent i amb la
màxima urgència per poder portar aquest document a aprovació del Plenari i continuar la
tramitació. Per tant, entenc i així abans ho hem estat parlant amb el portaveu que jo crec
que d’acord amb aquesta explicació no faria falta la moció, però com a govern entenem que
no la podem aprovar perquè ja s’està tramitant en tots els ordres.”
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President:
“Gràcies, Sr. Masdeu.
Certament que les mocions a vegades ens donen l’oportunitat de refrescar una mica la
memòria a corporacions que no han tingut l’oportunitat de tramitar el Pla Zonal, com és
aquest cas, i que esdevé la millor garantia justament per això que els Diputats demanden i
que no caldria fer-ho a través de mocions perquè està previst tal com deia amb precisió el
Sr. Masdeu, i que hi vull fer no només una remarca per a complementar, que ja ho ha dit
tot, sinó senzillament per posar en valor el Pla Zonal.
A les Terres de l’Ebre, que és l’àmbit al qual ens referim, el Pla Zonal té un paquet de
camins immens perquè la zona té aquestes característiques. Hi ha una xarxa de camins
molt important, que amb el pas del temps, la mecanització, el món de l’arròs, la mobilitat, ha
anat demandant que camins que abans eren d’ús estrictament agrari, avui per les
característiques turístiques i pel creixement poblacional i per tantes circumstàncies, han d’
evolucionar cap aquí. Qui sinó la Diputació ho ha d’entendre això, si ho viu cada dia. D’aquí
ve que vam establir un Pla Zonal que és el millor instrument de democratització i
transparència de les actuacions viàries. He utilitzat moltes vegades una frase retòrica que
és: per molt que el president de la Diputació de torn i l’alcalde o alcaldessa que compareix
al seu davant demanen que s’atengui una carretera hi entenguin molt, no són la manera d’
atendre les necessitats. Hi ha d’haver una planificació, coneguda i consensuada amb
tothom. I aquest Pla Zonal es va treballar municipi a municipi, comarca a comarca, amb un
recorregut llarguíssim que va durar tota la Corporació del 2007 al 2011. I és a l’inici de la
següent Corporació, que té la seva aprovació pel que fa referència a les carreteres. I
actuem en aquest marc. I això és admirable perquè els Diputats més novells han tingut
oportunitat de comprovar-ho i veuen que és així. Per tant, això és una garantia i que s’actua
per prioritat, no per accessibilitat a la Presidència o al Diputat de torn.
En el cas dels camins, la Generalitat que és qui té en virtut de la llei de carreteres vigent a
Catalunya, la competència per a poder aprovar la seva incorporació o no a ser xarxa viària i
la determinació de qui en tindrà la titularitat, avui són municipals. Per tant, avui els únics
responsables legals d’aquests camins, si no atenen la situació com l’han d’atendre, són els
municipis que en són titulars, en aquest cas Amposta i la Ràpita. Per tant, des d’aquest
punt al punt que volem anar hi ha la concurrència de moltes voluntats, que la Diputació atén
i atendrà. I tan bon punt estigui aprovat i se’ns digui de qui és la titularitat, em torno a
remetre a les paraules del Sr. Masdeu, està en prioritat altíssima, de les primeres. Per tant,
de cara als que ens puguin atendre en el nostre debat, que siguin beneficiaris d’aquesta
actuació futura, la major de les tranquil·litats perquè ho tenen aprovat i ho tenen determinat
en aquesta direcció que vostès demanden. Ara, ho dic perquè insistir sovintejadament en
mocions que intentin forçar coses que avui legalment no podem però que la voluntat
política ha estat prou expressada, no ens fa guanyar temps. En tot cas, això sí, li donen al
Diputat responsable i al President en aquest cas, l’oportunitat de refrescar la memòria a tots
per a saber on som, d’on venim i cap a on anem. I entenc que aquest marc és la millor
garantia per donar resposta a la petició que vostès avui ens formulen.
Per tant, en conseqüència jo diria que no cal que em demanin votació. Rebutgem aquesta
moció per les raons exposades. I crec que hi hauríem d’estar d’acord tots. Si els hi sembla
bé.
La volen passar a votació? El Sr. Ricomà assenteix.
Doncs aleshores vol dir que no comparteixen gaire el que els hi acabo de dir.”
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Sr. Pau Ricomà, portaveu del grup polític ERC:
“La posició evidentment la compartim tècnicament. El que també volem és fer arribar el que
ens demanen aquestes plataformes, que és des de tota la Diputació, tots els grups, un
compromís molt clar de suport. És el que volem fer, que s’expliciti. Res més. Per això
entenem nosaltres que un vot a favor ajudaria a això. Entenem que sigui una altra posició la
del seu grup, faltaria més.”
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Sr. Josep Maria Cruset, vicepresident primer:
“Gràcies, President.
Senyor portaveu, ja entenem què vol. Vostè demana un missatge de suport, de compromís,
de voluntat, que crec que més clar és impossible i que el fet que el Pla Zonal del 2014 ho
recollís i que el Diputat anunciï que el següent que vindrà ho recollirà, és clarament un
missatge de tot això. Si malgrat tot, vostè ho vol portar a votació, ja ho entenem tots el que
vol. Vol que no sigui un missatge de suport, de compromís, de voluntat. Vol un missatge
polític i, per tant, aquesta és la seva realitat i que ha de ser conscient, com se li va explicar
a la Junta de Portaveus, que aquesta no és la manera de treballar en aquesta institució i
que aquestes actuacions no entren a debat d’aquesta institució a través de mocions en el
Plenari. Hi entren quan es negocien pressupostos, hi entren quan es tracten els Plans
Zonals, hi entren quan es resolen totes aquestes qüestions. Ara ja entenc, el que vostè
busca és el missatge polític, doncs cadascú amb les seves circumstàncies.”

VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la Moció presentada és desestimada amb el resultat de votació que
s'indica:
Vots a favor................. 7 dels diputats membres dels grups polítics ERC i CUP
Vots en contra............ 18 dels diputats membres dels grups polítics CiU (Sr. Josep
Poblet, Sr. Pere Granados, Sr. Josep M. Cruset, Sr. Carles Pellicer, Sr. Joan Piñol,
Sr. Álvaro Gisbert, St. Joan Josep Malràs, Sr. Lluís Soler, Sr. Joan Olivella, Sr.
Mateu Montserrat, Sr. Joaquim Nin), PSC (Sr. Salvador Ferré, Sr. Josep Masdeu,
Sra. Immaculada Costa, Sr. Martí Carnicer, Sra. María José Beltran), PP (Sr. José
Luis Martín) i C’S (Sr. Ruben Viñuales)

MOCIÓ
Des de fa uns quants anys tant els veïns del Poble Nou com aquells que ens visiten
pateixen la perillositat que representa avui dia la carretera que uneix el nucli de població
amb les platges de la barra del Trabucador i la població de Sant Carles de la Ràpita. Fruit d’
aquesta situació s’han patit molts accidents, alguns d’ells amb víctimes mortals.
Aquesta carretera de titularitat municipal compartida, entre Amposta i Sant Carles de la
Ràpita, que recorre la Badia dels Alfacs, va ser construïda en el seu moment com una via
de comunicació local destinada al pas de veïns i de vehicles agrícoles.
Amb el passar dels anys el volum de vehicles que transiten per aquesta via s’ha multiplicat
gràcies a l’afluència del turisme al Delta de l’Ebre i a l’oferta de restauració que ofereixen
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els nostres establiments. Un actiu que es pot veure afectat negativament pels dèficits que
presenta aquesta infraestructura.
Aquesta carretera de dimensions reduïdes, sense voral i pensada per acollir un nombre
reduït de vehicles veu com avui dia, i més encara durant els mesos d’estiu i els ponts
festius; transiten i comparteixen via una gran quantitat de cotxes, bicicletes, autocaravanes,
maquinària agrícola i turismes. La necessitat d’adequar i millorar aquesta carretera amb
unes prestacions viàries i de seguretat superiors a les simples locals requereix de l’esforç
de les nostres administracions.
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La Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de dotar d’una bona infraestructura els nuclis
urbans del Delta de l’Ebre, va dissenyar l’Anell Viari del Delta. En aquest marc la
Generalitat ja ha redactat diversos projectes constructius de trams de carreteres o vials
municipals que en formen part. Un d’aquests projectes és el del tram de la Badia dels
Alfacs que inclou la via que connecta el Poblenou amb la platja del Trabucador i Sant
Carles de la Ràpita.
D’altra banda aquesta via apareix en el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la
Diputació de Tarragona, com un dels camins de possible incorporació amb la definició de T2021, en tant que a més compleix els criteris de classificació dels grups de camins
prioritaris.
L’Associació de veïns del Poblenou del Delta i la Plataforma Carretera Sant Carles de la
Ràpita Poble Nou del Delta han fet arribar als dos ajuntaments la reclamació de la
necessitat urgent de millorar la via; adequar-la al volum de trànsit que acull i oferir una
major seguretat a tots els seus usuaris.
Per tot plegat, el Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Diputació fa seva la
reivindicació de l’associació i de la Plataforma, i proposa al Ple els següents
ACORDS
PRIMER. Incorporar al Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de
Tarragona, i assumir la titularitat de la via que connecta el Poble Nou amb la platja del
Trabucador i Sant Carles de la Ràpita, que avui és de caràcter municipal.
SEGON. Un cop assumida la titularitat de la via, incorporar als pressupostos de la Diputació
una partida per executar el projecte constructiu d’aquest via redactat per la Generalitat de
Catalunya.
TERCER. Donar trasllat d’aquesta moció als ajuntaments d’Amposta i Sant Carles de la
Ràpita, al Delegat del Govern de les Terres de l’Ebre, al Consell Comarcal del Montsià i al
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
19. MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) SOBRE
L'AJUT A L'ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES.
PRESENTACIÓ
El President passa la paraula al Diputat que defensarà la moció presentada.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
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“Moltes gràcies.
Crec que és una moció que, escoltant la sensibilitat amb els municipis en qüestions socials
i econòmiques demostrades per aquest plenari, no caldria ni presentar-la i simplement la
podríem aprovar i passar al següent punt.
Però hi ha algunes coses que crec que és important explicar. Actualment la Diputació de
Tarragona dona 300.000 euros a la Generalitat, directament a l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, perquè pugui fer polítiques sobre l’acollida i fomentar l’
acollida i aquelles dinàmiques que així es necessiten. Nosaltres proposem avui, que tenim
municipis de la nostra demarcació que ja han acollit persones –de fet a Tarragona en van
arribar fa uns quants mesos, a Reus hi ha una cinquantena de persones refugiades que
han arribat- és que aquests diners que estem donant a la Generalitat, 300.000 euros
anuals, els puguem donar a aquells municipis, ajuntaments que ja han acollit persones i
que el que necessiten és poder fomentar dinàmiques d’acolliment en el seu sentit més
estricte.
Actualment, el finançament arriba per part de l’Estat, per part de la Unió Europea i la funció
del dia a dia l’acaben assumint o entitats del tercer sector o entitats sense ànim de lucre,
entitats socials i culturals dels municipis. Per exemple, a Reus, i disculpin-me que per una
vegada parli del meu municipi, hi ha hagut una entitat que s’ha encarregat de fer la recollida
de roba d’hivern per totes aquelles persones refugiades. I ho han hagut de fer a locals
privats, com és el cas dels Xiquets de Reus o el Casal Despertaferro perquè per exemple,
als centres cívics del municipi no se’ls hi ha permès fer la recollida de roba.
Què estem demanant aquí? Que els diners vagin als municipis. Per què? Perquè en el
moment en què l’acollida ja s’ha fet i ja hi ha persones als municipis, és la proximitat d’un
ajuntament, és el seu teixit associatiu qui pot permetre convivència, integració i participació
de totes aquestes persones. És a dir, que formin part en el seu sentit més ampli, de la ciutat
on conviuen. Sense anar més lluny, l’anterior ple municipal a la ciutat de Reus vam aprovar
una modificació de crèdit de 20.000 euros per poder fer polítiques i per poder ajudar en l’
acollida. Per tant, estic molt segur que l’alcalde de la meva ciutat, que està aquí escoltantme, com tota la resta del Plenari, estarà molt content que aquest Plenari aprovi aquesta
moció perquè els 300.000 euros destinats a la Generalitat puguin arribar a l’ajuntament que
ell governa i pugui fer polítiques pels refugiats que ja ha acollit i que ja s’han de gestionar.
Moltíssimes gràcies.”

President:
“Sr. Fernández, li faig alguns comentaris, que no estan en discrepància del que vostè
acaba de dir i que reflecteixen el que ve fent el departament corresponent de la casa, que
és l’àmbit de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, des del moment en què es
va celebrar la cimera de Catalunya –ja queda una mica llunyana en el temps- en la que es
van establir els criteris d’actuació pel que fa referència a l’acollida dels nostres refugiats que
vinguin al nostre país. I en aquest sentit la Diputació de Tarragona va dotar ja una partida d’
immediat –devia ser un temps semblant a ara de l’any 2016- en el que vam acordar que en
primera instància, no única i exlcusivament, fossin les deu ciutats o els deu municipis més
grans de la nostra demarcació, que sembla que tenen més capacitat d’acollida, que rebrien
ajuda directa de la Diputació per tot allò que formés part dels seus plans d’acollida. Per
què? Perquè volíem també amb això evitar que les localitats en qüestió, o en general a tots
els nostres municipis, pogués haver-hi algú que digués que retrèiem diners dels recursos
locals per a les persones que arribaven de nou. Per tant, la institució que és la Diputació,
articulava uns fons per ajudar aquests municipis a poder atendre aquesta realitat sense
haver de sostraure cap recurs a la seva acció social ordinària al municipi per aquelles
persones que ho necessiten. Això es va establir així i no se’ns n’ha demanat gaire, perquè
hem pogut fer-hi front d’una manera natural aquells municipis i d’altres. I el que hem fet han
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estat ajudes directes o a les iniciatives del Govern o a entitats com algunes de les que
vostè no ha anomenat, però li nomeno jo. Activa Open Arms ha rebut diverses ajudes d’
aquesta institució per a poder fer possible l’atenció que fa en el Mediterrani d’aquest drama
col·lectiu que veiem i que no volem veure. I per tant, hem actuat en aquesta direcció. Això
ja està aprovat, això ja és vigent, això ja és així, per les deu localitats més grans i per les
que no són les deu localitats més grans. Per tant, només cal que se’ns demani i atendrem
amb aquests fons que articulem i si s’exhaureixen, doncs evidentment aquestes partides
les tornarem a dotar, perquè fora un sense sentit que no fos així, i per tant, el que vostè
està demanant en la moció en bona mesura ja és vigent en aquesta casa. El que passa és
que no hi ha hagut peticions en aquest sentit.
Per tant, animo i vostè també amb les seves paraules està animant a què n’hi hagi. I les
atendrem. Naturalment que sí. Perquè van néixer amb aquesta funció i perquè la cimera
que es va fer al Palau de la Generalitat amb concurrència de la capital del país i la seva
alcaldessa, els departaments del Govern que n’estaven més directament afectats, les
quatre diputacions i tot el món de les entitats socials que ajuden en aquesta matèria, ho van
determinar que fos així. Per tant, fer-ho d’una altra manera seria no seguir els criteris del
que és la taula estratègica de Catalunya en aquesta matèria. Per tant, estem seguint fil per
randa allò i, naturalment, si els ajuntaments ens demanen, els ajudarem. I si no ens
demanen, seguirem fent el que fem, que és a les entitats, als bancs d’aliments, a Càritas, a
la Creu Roja, a tota entitat que està treballant en aquesta direcció, ajudar-la i vostè ja ho
sap.
Torno a dir, que les partides, per bé que vostè no les voti, són grans en aquest sentit i, per
altra banda, estan sent molt útils en aquesta causa. Si els ajuntaments en demanen, en
tindran. Perquè aquesta és la vocació i es tal com es va aprovar. En el pressupost d’aquell
any, amb una partida feta per modificació de crèdit de manera urgent per a poder atendre
les primeres demandes. I naturalment, si no n’hem fet ús i ho han fet a través dels seus
pressupostos públics és ben lloable.
Però insisteixo, i que quedi ben clar, que si demanen recursos a aquesta institució per
aquesta finalitat, els rebran tal com vostè vol i tal com volen tots els Diputats i Diputades.
En conseqüència, que quedi ben clar que en un àmbit de coincidència altíssim del que
vostè diu, no podem votar aquesta moció a favor per la senzilla raó de què ja ho estem fent
i per un mandat que és del conjunt del país, no el que vostè se li ha acudit en aquest
Plenari.”
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Moltes gràcies per la resposta. Hagués estat molt bé que aquesta resposta se m’hagués
donat a la Junta de Portaveus perquè crec que ha estat molt interessant. I llavors a mi se’m
plantegen dubtes. Com és que els ajuntaments que estan acollint persones no estan
aprofitant aquests diners per part de la Diputació? Són coses que no s’acaben d’entendre.
Perquè a Reus només de moment tenim cinquanta persones, amb menors d’edat, amb
famílies senceres, amb joves de 18 o 19 anys, que venen d’un procés prou complicat com
perquè un ajuntament no estigui utilitzant tots aquells recursos que té.
Llavors, dit això, crec que amb aquests 300.000 euros encara hi podríem anar més enllà.
Per exemple, la gran majoria de les persones que arriben en situació de demanda d’asil,
venen del món agrari. Llavors, segurament a ciutats com Reus i Tarragona, projecció
professional del que ells i elles coneixen, n’hi ha molt poca. Aquests diners haurien de
servir perquè ajuntaments i municipis on l’activitat agrària està més estesa, se’ls hi puguin
donar uns diners perquè puguin ajudar a la pagesia del territori del municipi i que aquestes
persones refugiades puguin anar a treballar amb ells. Guanya el pagès, guanya el municipi
i guanyen les persones refugiades. Estem demanant això.
Hi ha altres estratègies que se m’estan acudint ara. Per exemple, hi ha municipis que estan
despoblats, els municipis on no tenen cinc nens o nenes en edat d’escolarització se’ls hi
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tanca l’escola. Per què no es poden enviar les persones refugiades a aquests municipis?
Es repobla el municipi, no es tanca l’escola, i aquestes persones, aquestes famílies,
aquests nens i nenes tenen un futur.
Amb aquests 300.000 euros considerem que es poden fer polítiques actives més enllà del
que són posar diners a disposició i que els ajuntaments, si ho fan, si hi pensen, o si ho
saben, els demanin. Gràcies.”

VOTACIÓ
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Sotmesa a votació, la Moció presentada és desestimada amb el resultat de votació que
s'indica:
Vots a favor ................. 1 del diputat membre del grup polític CUP
Abstencions ............... 6 dels diputats membres del grup polític ERC (Sr. Pau
Ricomà, Sr. Jordi Vinyals, Sr. Miquel Subirats, Sr. Carles Ribé, Sr. Francesc Barbero
i Sr. Francesc Gas)
Vots en contra............ 18 dels diputats membres dels grups polítics CiU (Sr. Josep
Poblet, Sr. Pere Granados, Sr. Josep M. Cruset, Sr. Carles Pellicer, Sr. Joan Piñol,
Sr. Álvaro Gisbert, St. Joan Josep Malràs, Sr. Lluís Soler, Sr. Joan Olivella, Sr.
Mateu Montserrat, Sr. Joaquim Nin), PSC (Sr. Salvador Ferré, Sr. Josep Masdeu,
Sra. Immaculada Costa, Sr. Martí Carnicer, Sra. María José Beltran), PP (Sr. José
Luis Martín) i C’S (Sr. Ruben Viñuales)

MOCIÓ
Des de l’any 2015 la Diputació de Tarragona destina una partida pressupostària per tal de
facilitar l’acollida de persones refugiades a Catalunya, a través d’una subvenció a l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
Tot i els entrebancs de l’Estat espanyol i de les polítiques comunitàries de la Unió Europea
que condemnen a milers de persones a morir a la Mediterrània o a viure en condicions
infrahumanes als estats limítrofes amb la Unió Europea, finalment a finals de 2017 van
arribar els primers contingents de persones refugiades a les nostres comarques.
Aquest acolliment, a càrrec d’ajuntaments o d’entitats del tercer sector, han comptat i
compten amb l’ajuda d’entitats sense ànim de lucre i desenes de persones per tal que les
persones refugiades poden integrar-se als nostres municipis.
Tanmateix, les condicions precàries en què es desenvolupa aquesta tasca, com ara que les
entitats hagin de realitzar campanyes de recollida de roba d’hivern, posa en qüestió la
planificació de les polítiques públiques per a facilitar l’acolliment i integració d’aquestes
persones refugiades.
A més, quan hagi acabat el temps en què l’administració pública es fa responsable d’
aquestes persones, la seva condició precària provocarà que els ajuntaments dels municipis
on resideixen s’hagin de fer càrrec d’aquestes persones. Provocant, que la capacitat d’
acollida de refugiades es limiti a les grans ciutats.
Considerem que aquestes polítiques públiques limiten la resposta que des de les
institucions públiques s’hauria de donar a una crisi humanitària sense precedents, i que per
tant, no sols hauria d’augmentar el nombre de persones refugiades que puguem acollir a
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les nostres comarques, sinó que s’hauria de garantir que aquestes persones puguin
integrar-se a la nostra societat, i no queden instal·lades en la precarietat i desemparades al
cap d’uns mesos d’arribar.
Així com també, la possibilitat que aquestes persones refugiades puguin anar en municipis
més petits podria ser una estratègia important per tal d’evitar el despoblament en molts
pobles de les nostres comarques i salvar serveis públics que ara mateix es troben en perill
en diferents municipis per manca de població.
Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de la Diputació de
Tarragona l’adopció del següent ACORD:
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1.- Que la partida pressupostària de la Diputació de Tarragona dirigida a l’acolliment de
persones refugiades sigui destinada als ajuntaments que ja acullen persones refugiades als
seus municipis o a ajuntaments de municipis que ara mateix no tenen capacitat per a acollir
a aquestes persones.

20. MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) SOBRE EL
FINANÇAMENT DE LA DIPUTACIÓ A L'ESGLÉSIA CATÒLICA.
PRESENTACIÓ
El President passa la paraula al Diputat que defensarà la moció presentada.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Ahir vam fer públic quin era l’objectiu real d’aquesta moció. Volíem denunciar una pràctica
que és massa habitual. L’acord que presentem en aquesta moció és senzill. Demanem
revisar el finançament que rep l’Església Catòlica per part de la Diputació de Tarragona en
els seus diferents òrgans per tal d’evitar que aquests diners públics vagin destinats a
activitats que vulneren els drets fonamentals de la ciutadania.
Dintre d’aquesta revisió nosaltres voldríem parlar de les activitats religioses en sentit
estricte, que són subvencionades, com és el cas de cicles de cinema religiós. Voldríem
parlar de les subvencions que rep l’església, l’Arquebisbat de Tarragona, per poder fer
reformes, reparar mobiliari propi.
Voldríem parlar de moltíssimes coses. De fet, voldríem parlar fins i tot de què l’església
catòlica o qualsevol institució religiosa pogués rebre diners públics.
Què és el que vam denunciar ahir, que considerem que és molt greu? El finançament d’un
projecte, obra social Pia Montserrat, Arquebisbat de Tarragona, la Llar Natalis, que és un
projecte on des de consells comarcals com és el cas del Tarragonès, ajuntament com és el
cas de Reus, el de Tarragona i altres ajuntaments de les nostres comarques, hi deriven
dones amb risc d’exclusió social que estan embarassades.
L’objectiu –no hem fet un grandíssima feina d’investigació, us ho podem assegurar,
simplement hem entrat dintre de la web de la Llar Natalis i del projecte derivat Proyecto
Raquel- i hem llegit qüestions que ara us llegiré, però en resum només dos titulars. Hi ha
una funció, que és que aquestes dones embarassades en situació de vulnerabilitat, en risc
d’exclusió social, no avortin. Com es fa que aquestes persones no avortin i que es
reconciliïn amb Déu? Paraules textuals que estan a la web, que repeteixo que ara us
llegiré. Doncs mitjançant l’acolliment durant dos anys. Una dona que està embarassada en
situació desfavorable, risc d’exclusió social, se li permet durant dos anys viure al que era l’
antiga presó de dones durant el franquisme, quines coses, els mesos de gestació i fins que
la criatura té dos anys. Després, no hi ha un pla de treball, no hi ha professionals darrera. El
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que es fa és obrir la porta i com que aquella dona ja ha parit i no ha avortat, i ja porta dos
anys aquí, se la fa fora.
Un altre projecte per les dones que decideixen realment avortar i que no accepten aquesta
condició, doncs durant nou, quinze setmanes fer un procés de sanejament religiós i de
retrobament amb Déu. I aquí us llegiré –no és molt llarg, són cinc o sis punts- el que surt a
la web del Proyecto Raquel, segon projecte les dones que han avortat, Llar Natalis,
Arquebisbat de Tarragona –tres carrers aquí darrera dintre de muralles de la ciutat de
Tarragona- on Ajuntament de Reus, Ajuntament de Tarragona i altres ajuntaments i
consells comarcals hi deriven dones.
Que etapas de la sanación hacen a una mujer:
1. La mujer dijo que sí a su sufrimiento. Este sufrimiento no se oculta o reprime. La
mujer admitió que el sufrimiento tiene que ver con el aborto.
2. La mujer le llamó por su nombre a lo que pasó. El aborto no es una interrupción
voluntaria del embarazo, es el asesinato de su hijo.
3. La mujer confiesa su culpa. Puede que haya sido sometido a una gran presión
cuando aceptó abortar. Pero es necesario que la mujer diga también que es
responsable de su aborto.
Hi ha moltes més coses. Hi ha vídeos amb àudios, on monges del projecte diuen que hi ha
molts homes que truquen penedits d’haver obligat la seva dona a avortar, homes que diuen
que no se’ls té en compte a l’hora de prendre la decisió d’avortar o no.
Vostès poden pensar que això és una cosa molt greu, que deu passar no sabem on. Doncs
això passa aquí darrera, amb diners que surten d’aquesta Diputació, amb diners que surten
de l’Ajuntament de Reus i amb diners que surten de l’Ajuntament de Tarragona.
Com els hi dic, no és una feina d’investigació. Ahir sortia publicat en mitjans d’informació,
de comunicació, com és el cas de La Directa. Ahir vam fer una roda de premsa i d’aquí
surten diners que estan subvencionant aquests projectes.
No sé com es queden les dones aquí presents, no sé com us quedeu vosaltres, però és
molt greu que estiguem subvencionant aquests projectes. Dones embarassades amb risc d’
exclusió social derivades a un projecte religiós que els hi fan sanejament. No sé que en
pensen. Nosaltres simplement demanem amb aquesta moció que es faci una revisió dels
diners que surten de l’administració pública cap a l’Església Catòlica. Podem parlar de les
activitats religioses, com els cicles de cinema, i també haurem de parlar d’això.
Com feia al principi, visió política i també visió professional. Quan una persona en situació
de vulnerabilitat no té recursos, s’agafa a qualsevol cosa. I si a més li estàs oferint que
durant dos anys li dones manutenció i li dones un llit, encara més.”
DEBAT
El President passa la paraula al Diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Josep Maria Cruset, vicepresident primer:
“Només una qüestió perquè el contingut de la moció res té a veure amb la dissertació que
ens ha fet el senyor Diputat. Parla de patrimoni, parla d’actuacions en el territori, parla d’
actuacions d’ajuda social i, evidentment no parla del que ha inclòs el Diputat.
Però en tot cas, la col·laboració de la Diputació de Tarragona en els pressupostos de la
pròpia institució cap a aquests conceptes, tots els coneixem amb detall perquè en veiem la
justificació corresponent. Són actuacions que treballen en el patrimoni. Un patrimoni que és
i que se’l sent majoritàriament la societat i que no ens pertoca a nosaltres jutjar
conceptualment si arranjar un element arquitectònic protegit com a bé d’interès cultural
nacional moralment està més pròxim d’uns ciutadans que d’uns altres. Nosaltres treballem
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en el patrimoni, treballem en allò que la gent majoritàriament s’ho sent de tothom i per això
entenem que les línies de treball de la Diputació en aquest sentit s’ha de preservar i s’han
de mantenir.”

VOTACIÓ
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Sotmesa a votació, la Moció presentada és desestimada amb el resultat de votació que
s'indica:
Vots a favor ................. 1 del diputat membre del grup polític CUP
Abstencions ............... 6 dels diputats membres del grup polític ERC (Sr. Pau
Ricomà, Sr. Jordi Vinyals, Sr. Miquel Subirats, Sr. Carles Ribé, Sr. Francesc Barbero
i Sr. Francesc Gas)
Vots en contra............ 18 dels diputats membres dels grups polítics CiU (Sr. Josep
Poblet, Sr. Pere Granados, Sr. Josep M. Cruset, Sr. Carles Pellicer, Sr. Joan Piñol,
Sr. Álvaro Gisbert, St. Joan Josep Malràs, Sr. Lluís Soler, Sr. Joan Olivella, Sr.
Mateu Montserrat, Sr. Joaquim Nin), PSC (Sr. Salvador Ferré, Sr. Josep Masdeu,
Sra. Immaculada Costa, Sr. Martí Carnicer, Sra. María José Beltran), PP (Sr. José
Luis Martín) i C’S (Sr. Ruben Viñuales)

MOCIÓ
La manca de regulació de competències de les diputacions provincials per part de l’Estat,
així com l’important pressupost que aquestes gestionen, provoca que gran part de l’
actuació d’aquestes institucions supramunicipals consisteixi en realitzar transferències de
crèdit a agents externs, ja siguin públics o privats.
A més, tenint en compte la possibilitat d’atorgar subvencions nominatives –anteriorment a
través de convenis- encara provoca una major discrecionalitat i la manca d’un criteri
coherent i homogeni a l’hora de finançar projectes de tota naturalesa.
Els pressupostos de la Diputació destinen cada any milers d’euros de diners públics a
finançar a l’església catòlica, ja sigui a través de transferències de capital a l’Arquebisbat de
Tarragona o al Bisbat de Tortosa, a les diferents entitats afines a aquesta institució o a les
diferents fundacions que aquesta ha creat.
La finalitat d’aquests diners públics són múltiples: des del finançament per a la restauració i
manteniment del seu patrimoni immobiliari, tingui caràcter artístic o històric patrimonial o no,
per actuacions de caràcter social –anomenada beneficència-, o fins i tot, per finançar
activitats de caràcter religiós.
Sobre la primera, considerem que es produeix un greuge comparatiu amb d’altres
institucions públiques o privades. Sobre la segona, considerem que haurien de ser
assumides directament per les institucions públiques.
Però les terceres, entren clarament en contradicció amb el caràcter aconfessional de les
institucions públiques, però no sols això, sinó que atempten directament contra la pluralitat
religiosa –en ser l’església catòlica l'única confessió que rep finançament per part de la
Diputació de Tarragona-, i fins i tot, atempten contra els drets fonamentals de la ciutadania i
els Drets Humans.
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Entenem que aquesta darrera qüestió és especialment greu, en tant en quant la funció de
les institucions públiques és la garantia dels drets de la ciutadania i els respecte als seus
drets més fonamentals com a persona.
Creiem que aquesta problemàtica no es deu a una intencionalitat explícita de la Diputació
de Tarragona en vulnerar els drets fonamentals de la ciutadania de les nostres comarques,
com ara la “dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure
desenvolupament de la personalitat”...
Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de la Diputació de
Tarragona l’adopció del següent ACORD:
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1.- Revisar el finançament que rep l’església catòlica per part de la Diputació de Tarragona
en els seus diferents òrgans per tal d’evitar que aquests diners públics vagin destinats a
activitats que vulneren els drets fonamentals de la ciutadania.
PRECS I PREGUNTES

No n'hi ha cap.

Secretària general

President

Pilar Sanchez Peña

Josep Poblet Tous
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Annex 1 del punt 8

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA
FUNDACIÓ BANCÀRIA “LA CAIXA” PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS
AMB ENTITATS SOCIALS i AMB COL·LECTIUS EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Tarragona, a .. de .... de 2018
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REUNITS
D’una banda, la Diputació de Tarragona, amb domicili social al passeig de Sant Antoni
100, 43003 i amb el número d’identificació fiscal P-4300000-I, representada per l’Il.lm. Sr.
Josep Poblet i Tous, qui actua en nom i representació d’aquesta Corporació, de
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data
29 de juny de 2015.

Assistit en aquest acte per la Secretària general Sra. Pilar Sánchez Peña, que actua de
fedatària de l’acte.
I de l’altra banda el Sr. Àngel Font i Vidal, major d'edat i amb DNI 40891812C, Director
Corporatiu de la Fundació Bancària “la Caixa”, actuant en nom i representació de la
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa” (en endavant,
Fundació Bancària “la Caixa”), amb CIF G-58899998 i domicili a l'avinguda la Plaça
Weyler, 3 de Palma de Mallorca (07001).
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per contractar i obligarse per mitjà d’aquest document, i els compareixents manifesten que tenen vigents els
seus càrrecs o poders i que són suficients per obligar les seves representades, i per això
MANIFESTEN
I. Que la missió de la Diputació de Tarragona, al Camp de Tarragona i a les Terres de
l’Ebre,- donar assistència i cooperació als municipis, de la província de Tarragona,
impulsar la seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al
desenvolupament equilibrat del territori.
Un dels quatre àmbits d’aplicació del pla estratègic de la Diputació de Tarragona per al
període 2015-2019 és municipis i territoris sostenibles.
Així la Diputació de Tarragona, té com un dels seu objectius preferents impulsar el
desenvolupament sostenible arreu del territori integrant els aspectes econòmics i socials i
té la voluntat de continuar unint-los en aquest programa, que possibilita la inserció
sociolaboral de persones discapacitades i/o amb risc d’exclusió social, afavoreix la
integració d’aquests col·lectius en la comunitat local i millora la seva qualitat de vida i la
seva salut.
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II. Que la Fundació Bancària ”la Caixa” preveu en els seus objectius la realització d'obres
benèfiques i socials, pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les
diferents necessitats de la societat.
La missió de la Fundació Bancària “la Caixa” és construir una societat millor i més justa,
donant més oportunitats a les persones que més ho necessiten.
Amb aquesta finalitat, la Fundació Bancària “la Caixa” busca la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans mitjançant el desenvolupament social, cultural i ambiental amb la
finalitat d’aconseguir un desenvolupament humà sostenible i, amb aquest objectiu,
desenvolupa un gran nombre de programes socials dirigits a la promoció de la integració
social dels col·lectius de persones desfavorides.
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III.- Que, davant de l’existència d’objectius coincidents i de l’interès recíproc entre la
Diputació de Tarragona i Fundació Bancària ”la Caixa” les parts han acordat de
subscriure aquest conveni, que sotmeten als següents:
PACTES

PRIMER. OBJECTE
Aquest conveni de col·laboració, entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Bancària
“la Caixa”, té per objecte establir les condicions per a l’execució d’actuacions amb
col·lectius de persones socialment desfavorides en situació o amb risc d’exclusió social.
A aquest efecte i per al compliment de l’objecte indicat, les parts es comprometen a
impulsar actuacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

Per acord de Ple de Diputació de Tarragona data xxxxx
es va aprovar el
conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació bancària “La Caixa” amb l’objectiu
de portar a terme actuacions de inserció sociolaboral de persones discapacitades i/o en
risc d'exclusió social.
SEGON. ACTUACIONS I OBJECTIUS
En el marc del present conveni i seguint els procediments aquí regulats, s’acordarà
l’execució d’actuacions relacionades amb col·lectius de persones socialment desfavorides
en situació o amb risc d’exclusió social; especialment aquelles entitats sense ànim de
lucre que afavoreixin els col·lectius de persones que pateixen malaltia mental severa,
discapacitats, aturats/es de llarga durada majors de 50 anys i aturats/des sense subsidi
d’atur i joves ex-tutelats que s’incorporen al món laboral.
Aquestes actuacions es concretaran en un programa de treball que serà aprovat per la
Comissió de Seguiment segons es regula més endavant, i es duran a terme, entre
d’altres, amb l’objectiu d’afavorir la integració dels esmentats col·lectius i la revitalització
socioeconòmica local del territori.
TERCER. EXECUCIÓ DEL CONVENI
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Les actuacions concretes que es duran a terme en virtut d’aquest conveni es concretaran
en un programa de treball que tindrà una durada anual que coincidirà amb la vigència
d’aquest conveni i que, a proposta de la Diputació de Tarragona, s’aprovarà a la Comissió
de Seguiment paritària que s’especifica més endavant.
Correspon a la Diputació de Tarragona la gestió i execució de les actuacions que integrin
el pla de treball que s’aprovi.

La Diputació de Tarragona assumeix el compliment de tots els tràmits necessaris per al
desenvolupament del pla de treball, les autoritzacions i informes preceptius, i la disposició
dels mitjans tècnics i humans que calguin per a l’execució de les accions que són objecte
d’aquest conveni.
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QUART. CONVOCATORIA, PROGRAMA DE TREBALL: APROVACIÓ, SEGUIMENT I
JUSTIFICACIÓ
Per a l’aprovació, el seguiment i la justificació de les actuacions que integraran el
programa de treball, se seguirà el procediment següent:
1.- Convocatòria.- La Diputació de Tarragona aprovarà una convocatòria pública per tal
d'escollir, d'entre totes les entitats que reuneixin els requisits establerts, aquells projectes
que la Comissió de Seguiment del conveni determini que s'ajusten als objectius i finalitats
del mateix .
La Comissió de Seguiment realitzarà una proposta de distribució de les subvencions de
cada entitat a l'òrgan competent de la diputació per a la seva resolució.
En la proposta de la Comissió de Seguiment, atès la limitació pressupostaria, podrà
acordar considerar deixar sense finançament determinats projectes que no s'ajustin als
objectius específics que s'indiquin a la convocatòria o és considerin inadequats per
manca de concreció, fonamentació o poca solidesa de la proposta.
2.- Aprovació del programa de treball
La Diputació de Tarragona presentarà als membres de la Comissió de Seguiment, abans
de la primera reunió d’aquest òrgan, les propostes d’actuacions que integraran el
programa de treball, mitjançant una fitxa descriptiva, per tal que els membres de la
Comissió les puguin avaluar i sigui possible valorar-les a la primera reunió de l’òrgan
esmentat.
La fitxa descriptiva de les propostes d’actuacions haurà de contenir la informació següent:
Memòria descriptiva de les propostes, pressupost estimat i calendari d’execució
estimat.
Indicació dels col·lectius de persones socialment desfavorides, en situació o amb risc
d’exclusió social, que puguin participar en les actuacions proposades o a les que
vagin dirigides les actuacions.
3.- Seguiment dels projectes realitzats dins de cada programa de treball
La Diputació de Tarragona haurà de facilitar a la Comissió de Seguiment, amb la
periodicitat que s’acordi i d’acord amb el calendari i les indicacions que la Comissió li hagi
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subministrat, les dades i la documentació necessàries perquè la Comissió pugui avaluar a
les seves reunions l’evolució dels projectes en curs.
4.- Justificació dels projectes realitzats en cada programa de treball
Per tal de justificar la realització dels projectes continguts al programa de treball
corresponent, un cop realitzats (completament o per fases, si es tracta de projectes
complexos), caldrà aportar a la Comissió de Seguiment la documentació següent:
a. Memòria descriptiva de cada projecte certificat per la Diputació de Tarragona pel
que fa a la correcta execució dels projectes.
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CINQUÈ. PRESSUPOST
El pressupost necessari per poder desenvolupar les actuacions que s’acordin en el marc
d’aquest conveni ascendeix a TRES-CENTS CINQUANTA MIL EUROS (350.000,00 €),
que es divideixen segons s’estableix a continuació:
1. Fundació Bancària “la Caixa” es compromet a aportar a la Diputació de Tarragona un
màxim de CENT SETANTA-CINC MIL € (175.000,00.- EUR), impostos, en el seu cas,
inclosos, en els següents termes i condicions:
•

Fundació Bancària “la Caixa” farà efectiva, posteriorment a l’aprovació per part de
la Comissió de Seguiment del programa de treball anual, una aportació inicial
equivalent al 50% del cost dels projectes que s’hagin aprovat.

•

L’altre 50% es farà efectiu quan es justifiqui l’execució i aprovació de la Fundació
Bancària “la Caixa”, de les actuacions previstes al programa de treball.

La Diputació de Tarragona, remetrà les corresponents sol·licituds d'abonament al següent
apartat de correus, indicant el número de comanda que la persona de contacte de l’entitat
li hagi facilitat: Fundació Bancària "la Caixa" . Apartat de Correus nº14, 08820 - El Prat de
Llobregat . Barcelona.
El pagament de les aportacions indicades es farà efectiu dins dels seixanta dies següents
a la recepció per part de Fundació Bancària “la Caixa” del document de sol·licitud de
pagament corresponent, un cop validat per aquella entitat.
Els pagaments es faran al següent compte corrent titularitat de La Diputació de
Tarragona:
ES 52- 2100- 0006-3302-0130-0078 Obra social. C.E.P.E. Diputació Provincial de
Tarragona.
Tots els moviments financers relatius a la gestió de projectes socials que es derivin
d’aquest conveni i que depenguin de la Diputació de Tarragona, es realitzaran des
d’aquest compte.
2. Per la seva part, la Diputació de Tarragona es compromet a destinar a aquest projecte
la quantitat de CENT SETANTA-CINC MIL € (175.000,00.- EUR), a més de l’aportació
rebuda per part de la Fundació Bancària “la Caixa” segons el previst en el punt anterior.
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SISÈ. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Per al seguiment de l’execució i interpretació d’aquest conveni es crearà, des del moment
de la signatura, una Comissió de Seguiment que tindrà la composició següent:
-

Dos representants de la Fundació Bancària “la Caixa”
Dos representants de la Diputació de Tarragona

De comú acord entre ambdues parts, podran assistir a la Comissió de Seguiment, amb
veu però sense vot, els funcionaris tècnics que, per raó de la matèria, cada part consideri
necessaris.
La Comissió tindrà com a funcions, a més de totes les que es desprenen del text d’aquest
conveni:
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-

-

Dur a terme el seguiment del compliment del conveni, incloent-hi el seguiment de la
implementació dels projectes que s’hi consideren i dels seus efectes econòmics i
socials.
Si escau, establir un programa específic d’actuacions a desenvolupar.
Revisar els aspectes operatius de les actuacions incloses en el programa de treball,
introduint-hi les correccions que es considerin necessàries per al bon funcionament.
Definir i aprovar el pla de comunicació que s’estableix més endavant.
Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la
interpretació o aplicació del conveni.

El règim de reunions ordinàries de la Comissió serà d’un mínim de dues vegades l’any. A
més, la Comissió es reunirà amb caràcter extraordinari a petició de qualsevol de les dues
parts signants.
L’adopció d’acords per part de la Comissió de Seguiment requerirà el consens de
Fundació Bancària “la Caixa” i la Diputació de Tarragona.
Després de cadascuna de les reunions de la Comissió de Seguiment, s’estendrà l’acta
corresponent, que s’enviarà a tots els membres assistents a les reunions per tal que hi
donin la seva conformitat i es pugui procedir a signar-la.
SETÈ. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Ambdues parts consideren que és d’interès difondre els objectius i activitats
desenvolupats en el marc d’aquest conveni per tal de fomentar el respecte i la
sensibilització de la societat pel que fa a la integració social dels col·lectius de persones
desfavorides. Per fer-ho, les parts acordaran de manera conjunta, al si de la Comissió de
Seguiment, l’elaboració de presentacions davant de la premsa de les actuacions que es
duguin a terme en el desenvolupament d’aquest conveni.
Les presentacions davant de la premsa de les actuacions que es duguin a terme en el
desenvolupament d’aquest conveni es faran de manera activa i coordinada entre les dues
parts signants d’aquest conveni, que hi dedicaran els seus màxims esforços perquè
tinguin un gran abast.
Ambdues parts signants participaran en termes d’equivalència en els actes de
presentació, recepció o inauguració derivats d’actuacions considerades en aquest
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conveni, per a la qual cosa es mantindran informats, amb l’antelació suficient a la
celebració dels actes.
En totes les accions de difusió, informació o divulgació que es facin en relació amb les
actuacions objecte d’aquest conveni, es farà referència a les institucions intervinents
d’acord amb les normes d’identitat corporativa respectives.
Els materials i els actes o activitats de comunicació que resultin de la present
col·laboració s'han de comunicar, en tot cas, prèviament a la seva difusió, a la Fundació
Bancària "la Caixa", per a la seva aprovació expressa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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VUITÈ.- ACCÉS A INFORMACIÓ
La Diputació de Tarragona autoritza a la Fundació Bancària “la Caixa”, així com les
empreses que aquesta entitat pugui contractar amb aquesta finalitat, a verificar el
compliment dels procediments i mètode de treball acordats mitjançant aquest conveni i el
programa de treball corresponent, tot comprometent-se a facilitar-los l’accés als locals, a
la documentació i/o a la informació que calgui d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
NOVÈ. DURADA DEL CONVENI
Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i té una durada d'un any natural,
sense possibilitat de pròrroga de cap tipus ni expressa ni tàcita.
DESÈ. RESOLUCIÓ DEL CONVENI
Les parts tenen la voluntat de complir i seguir els termes del conveni segons l’esperit de
bona entesa i participació que l’ha promogut, i es comprometen a intentar resoldre en
primera instància les divergències que poguessin sorgir segons termes d’equitat.
Es podrà resoldre aquest conveni per mutu acord, per incompliment d’alguna de les
clàusules per part de qualsevol de les parts signants (que podrà donar lloc a la denúncia
motivada del conveni amb un termini de preavís de tres mesos) o per concurrència de
qualsevol altra causa legal de resolució. En aquest cas, s’adoptaran les decisions
necessàries per a la liquidació adequada del conveni.
La Comissió de Seguiment continuarà en funcions i serà l’encarregada de resoldre les
qüestions que es poguessin plantejar en relació amb les actuacions en curs o derivades
del conveni i, també, en el cas que se’n produís l’extinció, fins que no es resolguin les
qüestions pendents.
Les facultats de resolució que es preveuen aquí s’estableixen sense perjudici del dret de
cadascuna de les parts de sol·licitar una indemnització pels danys i perjudicis que pugui
haver ocasionat la part incomplidora.
ONZÈ. NATURALESA
Aquest conveni s'interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. En particular,
aquest conveni té naturalesa de conveni de col·laboració empresarial en activitats
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d'interès general a l'empara de l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE F2E29F146EC94219840A77ED66436F70 i data d'emissió 30/01/2019 a les 11:11:14

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni, en el lloc i la data que
apareixen a l’encapçalament.

Per la Diputació de Tarragona

Per la Fundació Bancària “la Caixa”

Il·lm. Sr. President de la Diputació de
Tarragona

El Director corporatiu de la Fundació
Bancària “la Caixa”

Josep Poblet i Tous

Àngel Font i Vidal

La Secretària General

Pilar Sánchez Peña
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Annex 1 del punt 9

BASES REGULADORES DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) DE 2019

Primera. Finalitat i objecte
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La Diputació de Tarragona vol cooperar i facilitar als municipis i entitats
municipals descentralitzades l’execució de les activitats planificades, garantir
el seu finançament, prioritzar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió i millorar la
simplificació administrativa dels requisits i tràmits a seguir per a l’atorgament
de les subvencions.
En conseqüència, es mantenen els criteris de repartiment econòmic del PAM i
del PEXI , regulats en un únic programa ( PAM 2019), també es pretén afavorir
el finançament i l’execució de les inversions en els municipis amb menys
capacitat per obtenir recursos, així com vetllar per garantir l’equilibri territorial.
Amb la finalitat descrita anteriorment es manté la subvencionalitat dels
programes inclosos a les bases del PAM 2018, per permetre que els ens
locals tinguin més autonomia en la planificació de les actuacions
subvencionables i continuar amb el finançament de les inversions
programades en anualitats anteriors.
L’objecte de la subvenció es concreta en el programes següents:
•

Programa d’inversions destinat a:
- Finançar les inversions que es destinin a un bé de titularitat municipal
afectat a un servei o ús públic o que es destinin a un servei de titularitat
municipal.

•

Programa de despeses corrents destinat a:
- Finançar les despeses corrents tant de béns de titularitat municipal
afectats a un servei o ús públic com de serveis de titularitat municipal,
que activin l’economia i afavoreixin el pagament als proveïdors.

•

Programa per al sosteniment del lloc de secretaria - intervenció
destinat a:
- Garantir la provisió reglamentària del lloc als municipis d’escassa
capacitat econòmica i de gestió.

•

Programa d’amortització de préstecs destinat a :
- Amortitzar préstecs a llarg termini de manera extraordinària i
anticipada.
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Segona. Dotació econòmica
La dotació del PAM es concretarà a la convocatòria.
Tercera. Distribució dels recursos
3.1. Per aconseguir les finalitats descrites en la base primera la distribució dels
recursos es fa d’acord amb els percentatges següents:
3.2. En la distribució del 70 % s’apliquen els criteris objectius següents:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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3.2.1. Una quantitat fixa per a tots els municipi i entitats municipals
descentralitzades, d’acord amb l’escala següent:

Habitants
D'1 a 100
De 101 a 300
De 301 a 500
De 501 a 1.000
De 1.001 a 3.000
De 3.001 a 5.000
De 5.001 a 10.000
De 10.001 a 15.000
De 15.001 a 20.000
De 20.001 a 50.000
Més de 50.000
3.2.2 Un import determinat per habitant de cada municipi i entitat municipal
descentralitzada, d’acord amb les dades de l’últim cens de població aprovat per
l’Institut Nacional d’Estadística en el moment de l’aprovació de les bases. Els
habitants de les entitats municipals descentralitzades es dedueixen del padró
del municipi al qual corresponen.
3.3. En la distribució del 30 % s’apliquen els criteris objectius següents:
3.3.1 Una quantitat fixa per a cada municipi i entitat municipal descentralitzada
de fins el 20.000 habitants que es suma a la distribució, en funció de l’escala
següent:
Habitants
D’1 a 2.000
De 2.001 a 4.000
De 4.001 a 10.000
De 10.001 a 20.000
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3.3.2. Un import determinat per habitant de cada municipi i entitat municipal
descentralitzada, d’acord amb les dades de l’últim cens de població aprovat per
l’Institut Nacional d’Estadística en el moment de l’aprovació de les bases. Els
habitants de les entitats municipals descentralitzades es dedueixen del padró
del municipi al qual corresponen.
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3.4. Les quantitats resultants, que és fixaran com a màximes per a cada
municipi i entitat municipal descentralitzada, es publicarà juntament amb la
convocatòria.

Quarta. Beneficiaris i obligacions
4.1. Són beneficiaris els municipis i les entitats municipals descentralitzades de
les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, d’acord amb
els criteris de repartiment regulats en la bases anterior.
4.2. Els beneficiaris han de complir els requisits generals que estableix l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la base
setena de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, de
28 de febrer de 2012.
4.3. El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la
Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la
presentació de la corresponent declaració responsable en el moment de
presentar la sol·licitud i abans del pagament. Si escau, la Diputació de
Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració.
4.4. En tot el que no estigui regulat de manera específica per aquestes bases,
els ens locals beneficiaris han de complir les obligacions que estableix la
legislació vigent en matèria de subvencions, i, en concret:
a) Regir-se per la normativa aplicable en matèria de contractació pública i
de règim local de Catalunya per a la contractació i execució de les
actuacions subvencionades.
b) Complir el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
c) Destinar la subvenció atorgada a la finalitat prevista en aquestes bases i
a la convocatòria.
d) Dur a terme l’actuació objecte de la subvenció per la qual ha estat
concedida.
e) Justificar la subvenció en els termes que s’indiquen a les bases.
f) Comunicar l’obtenció de subvencions i/o altres ingressos per a la
mateixa actuació procedents de qualsevol de les administracions o
entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
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g) Trametre la informació que sigui necessària perquè la Diputació de
Tarragona, consideri com a financerament sostenible la inversió
municipal.
h) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control i aportar tota la
documentació que els sigui requerida per la Diputació de Tarragona o
altres òrgans competents, d’acord amb la normativa vigent.

Cinquena. Actuacions subvencionables
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5.1. Programa d’inversions
5.1.1. Són subvencionables les inversions que es destinin a:
- un bé de titularitat municipal afectat a un servei o ús públic,
- un servei de titularitat municipal.
5.1.2. Aquestes inversions poden ser:
a) Les obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració,
rehabilitació o gran reparació.
b) Les adquisicions de béns inventariables.
5.1.3. En una mateixa actuació no es poden incloure conjuntament
despeses dels diferents conceptes abans esmentats.
5.1.4. En qualsevol cas, a l’efecte d’aquest programa, es consideren
inversions les actuacions que s’hagin d’aplicar al capítol 6 (“inversions
reals”), definit a l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova
l’estructura dels pressupostos dels ens locals (text consolidat).
5.1.5. També són subvencionables les obres que s’executin pels serveis de
l’administració pública, exclusivament amb mitjans propis no personificats o
amb la col·laboració d’empresaris particulars, quan es donin les
circumstàncies definides en l’article 30 i concordants de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.
5.1.6. Els ens beneficiaris han d’executar les actuacions subvencionades de
manera que siguin susceptibles de ser lliurades a l’ús general o al servei
públic corresponent.
5.1.7. Excepcionalment, en els casos que sigui impossible lliurar a l’ús
general o al servei públic la inversió subvencionada o es necessiti
finançament d’altres plans futurs, el beneficiari ha de presentar, amb la
sol·licitud, un certificat de l’acord de l’òrgan de govern competent, amb el
detall de la planificació de l’execució i el finançament plurianual. El termini
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màxim per al lliurament de l’actuació al servei o ús públic és el mateix que la
data de finalització del termini d’execució.
5.1.8. El beneficiari que executi una actuació de les descrites en el punt
anterior ha de sol·licitar en futures convocatòries del PAM la subvenció per
finalitzar l’actuació i lliurar-la a l’ús general o al servei públic corresponent.
En el cas que ja ho hagi fet, ha de presentar un certificat en què consti el
lliurament de l’actuació subvencionada a l’ús general o al servei públic.
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5.1.9. L'adjudicació de la contractació corresponent no pot ser anterior a
l'exercici de la convocatòria, a excepció de les actuacions del punt 5.1.7
iniciades amb el finançament dels Plans d'acció municipal anteriors.
5.1.10. Les actuacions de sistemes d’abastament i distribució d’aigües han
de disposar, si escau, de l’informe sanitari favorable del Servei de Protecció
de la Salut del Departament de Salut (article 13 del RD 140/2003, de 7 de
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum humà, i apartat 10.7.2. del Programa de vigilància i control sanitaris
de les aigües de consum humà de Catalunya, on s’especifica la necessitat
d’informes sanitaris de noves instal·lacions o modificació de les existents).
5.1.11. No són actuacions subvencionables dins d’aquest programa:
a) Les inversions executades per qualsevol ens o personificació
instrumental amb personalitat jurídica pròpia dependent de l’ens
local.
b) Les actuacions que tinguin com a forma de gestió el servei indirecte i
que la despesa de la inversió estigui a càrrec del concessionari.
c) Les actuacions que d’acord amb la normativa urbanística o la
legislació sectorial hagin de ser finançades íntegrament pels seus
usuaris/beneficiaris.
d) Les actuacions per a la instal·lació o millora de xarxes elèctriques, de
telecomunicacions, de gas o d’altres, excepte les que afectin
equipaments de titularitat municipal afectats a un ús general o servei
públic.
e) Els imports que l'Ajuntament té l'obligatorietat d'amortitzar d'acord
amb l'article 32 i la disposició addicional sisena de la LO 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
5.2. Programa de despeses corrents
5.2.1. Són subvencionables:
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Les despeses corrents de béns de titularitat municipal que afectin a un
servei o a l’ús públic, definides en els conceptes del pressupost de despeses
de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que aprova l’estructura dels
pressupostos dels ens locals (text consolidat), següents:
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CAPÍTOL 2 - Despeses subvencionables
Concepte/subconcepte:
20. Arrendaments i cànons
21. Reparació, manteniment i conservació
220. Material d’oficina
221.00. Subministraments d’energia elèctrica
221.02. Gas
221.03. Combustibles i carburants
223. Transports
224. Assegurances
227.00. Treballs fets per empreses en neteja (vials, equipaments, etc.)
227.01. Treballs fets per empreses en seguretat
227.04. Treballs fets per empreses en custòdia, dipòsit i emmagatzematge
227.99. Altres treballs fets per empreses

5.2.2. No són actuacions subvencionables dins d’aquest programa:
a) Les despeses de recollida d’escombraries o el tractament de residus.
b) Les relacionades amb el clavegueram, sanejament, abastament i
distribució d’aigua.
c) Assegurances dels empleats públics i càrrecs electes.
d) Treballs realitzats per empreses que poden ser prestats pel SAM,
incloses a la Cartera de Serveis de la Diputació de Tarragona.
5.3. Programa per al sosteniment del lloc de secretaria-intervenció dels ens
locals
5.3.1. Són subvencionables les retribucions del lloc de secretaria-intervenció
dels municipis i entitats municipals descentralitzades de fins a 1.000
habitants. Es consideren subvencionables per a donar compliment a l’article
36 de la Llei reguladora de les bases del règim local, en relació amb les
competències de les diputacions adreçades als ens locals.
5.3.2. Perquè aquestes despeses siguin subvencionables, la persona que
desenvolupi les tasques pròpies del lloc de secretaria - intervenció ha de
complir amb els requisits regulats al RD 128/2018, de 16 de març, que
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regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació
estatal.
5.4 Programa d’amortització de préstecs
5.4.1. És subvencionable l’amortització extraordinària i anticipada dels
préstecs a llarg termini concertats amb entitats bancàries, fixant com a màxim
l'import del deute viu a 31/12/2019
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5.4.2. No són subvencionables els imports que l'Ajuntament té l'obligatorietat
d'amortitzar d'acord amb l'article 32 i la disposició addicional sisena de la LO
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Sisena. Obligatorietat de la destinació de la subvenció
6.1. Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins a 20.000
habitants han de sol·licitar subvenció per a actuacions del Programa
d’inversió amb el mínim del 25 % de l’import assignat i amb el màxim de
l’import total assignat a la convocatòria.
6.2. Els municipis i les entitats municipals descentralitzades de més de 20.000
habitants han de sol·licitar subvenció per a actuacions del Programa
d’inversions amb el mínim del 50 % de l’import assignat i amb el màxim de
l’import total assignat a la convocatòria.
6.3. Els ens locals de fins a 1.000 habitants que a data de la publicació de la
convocatòria de la subvenció no tinguin coberta la plaça de secretariaintervenció de la forma indicada en el punt 5.3.2 i no estiguin exempts de la
prestació, han de destinar 5.000 € de la subvenció a garantir aquesta provisió
i pagar el cost del salari i el cost empresarial de la Seguretat Social
corresponent.
Setena. Finançament de les actuacions
7.1. Programa d’inversions
7.1.1. Les inversions incloses en les bases 5.1.2.a) i 5.1.2.b) es poden
subvencionar fins als límits que s’indiquen a continuació:
—Fins al 95 %: les despeses financerament sostenibles, que
pressupostàriament s'imputin al capítol 6, que tinguin una vida útil superior
a cinc anys i que s’englobin en els grups de programes que es detallen a
continuació, llistats al punt 1 de la disposició addicional setzena del Reial
decret 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals:
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133. Ordenació del trànsit i de l’estacionament
1531. Accés als nuclis de població
1532. Pavimentació de vies públiques
160. Clavegueram
161. Sanejament, abastament i distribució d’aigües
1621. Recollida de residus
1622. Gestió de residus sòlids urbans
1623. Tractament de residus
165. Enllumenat públic
171. Parcs i jardins
1721. Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
a les zones urbanes
336. Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic
412. Millora de les estructures agropecuàries i dels sistemes
productius
422. Indústria
425. Energia
4311. Fires
4312. Mercats, queviures i llotges
4313. Comerç ambulant
432. Informació i promoció turística
4411. Transport col·lectiu urbà de viatgers
4412. Altres transports de viatgers
452. Recursos hidràulics
453. Carreteres
454. Camins veïnals
463. Recerca científica, tècnica i aplicada
491. Societat de la informació
492. Gestió del coneixement
933. Gestió del patrimoni: aplicat a la rehabilitació i reparació
d’infraestructures i immobles propietat de l’ens local afectats al servei
públic
Queden excloses les adquisicions de mobiliari i estris excepte els que es
destinin a la prestació dels serveis associats als programes de l’apartat
anterior i els vehicles, tret dels que es destinin a la prestació dels serveis
públics de recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat, ordre
públic, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i de transport de
viatgers.
—Fins al 90 %: la resta d'inversions incloses en les bases 5.1.2.a) i
5.1.2.b).
7.1.2. Si les actuacions es financen conjuntament amb altres programes o
plans, en cap cas la suma de les subvencions concedides i/o altres
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ingressos per a una mateixa actuació pot superar els límits màxims indicats
a l’apartat 7.1.1.
7.1.3. En cap cas la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa
subvencionada pot sobrepassar el cost de l’actuació subvencionada.
7.1.4. L’impost sobre el valor afegit (IVA) és subvencionable si el beneficiari
no se’l pot deduir. Aquesta dada l’ha de certificar a la sol·licitud de
subvenció.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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7.2. Programa de despeses corrents
7.2.1. Es pot subvencionar fins al 100 % del cost de l’actuació.
7.2.2. La suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada,
com ara subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no pot
sobrepassar el cost de l’actuació subvencionada.
7.2.3. L’impost sobre el valor afegit (IVA) és subvencionable si el beneficiari
no se’l pot deduir. Aquesta dada l’ha de certificar a la sol·licitud de
subvenció.
7.3. Programa per al sosteniment del lloc de secretaria - intervenció dels ens
locals
7.3.1. El cost de les retribucions i el cost empresarial de la Seguretat Social
pot ser subvencionat totalment amb el límit màxim de 5.000 €.
7.4 Programa d’amortització de préstecs
7.4 .1. Es poden subvencionar fins al 100 % les actuacions per a amortitzar
extraordinàriament i anticipadament els préstecs concertats de la base 5.4.1.
Vuitena. Formulació de les sol·licituds
8.1. Els municipis i les entitats municipals descentralitzades han de presentar
les sol·licituds en els terminis fixats a la convocatòria.
8.2. Tots els ens locals han de determinar a les sol·licituds les actuacions
que vulguin incloure al PAM fins a l’import màxim assignat a la convocatòria,
tenint en compte les obligacions determinades a la base sisena.
8.3. Les actuacions sol·licitades poden ser com a màxim quatre per a cada
municipi i entitat municipal descentralitzada.
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Novena. Presentació de sol·licituds
9.1. Les sol·licituds de subvenció s’han d’emplenar i tramitar en el format definit
a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona. S'ha de presentar una
sol·licitud per a cada actuació acompanyada dels documents següents:
9.1.1. Per a les actuacions subvencionables del Programa d’inversions:
a) Certificat del compliment de dades de l'actuació segons model
normalitzat disponible a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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b) Quan el pressupost de l'actuació sigui igual o inferior al determinat per
la normativa contractual per als contractes menors:
− Document tècnic
subvencionables.

suficient

per

a

contractar

les

actuacions

− Informe tècnic segons model normalitzat disponible a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, que acrediti la
subvencionalitat de l'actuació en relació amb les bases reguladores i
que evidenciï la idoneïtat del document tècnic presentat.
c) Quan el pressupost de l'actuació sigui superior al determinat per la
normativa contractual per als contractes menors:
− Document tècnic de conformitat amb els requisits mínims dels
documents tècnics que es troben disponibles a la Seu electrònica de
la Diputació de Tarragona.
− Informe tècnic segons model normalitzat disponible a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, que acrediti la
subvencionalitat de l'actuació en relació amb les bases reguladores i
que evidenciï la idoneïtat del document tècnic presentat.
d) En el cas d’actuacions de sistemes d’abastament i distribució d’aigües
cal presentar, si escau, la sol·licitud de l’informe sanitari del Servei de
Protecció de la Salut del Departament de Salut, complint el que estableix
l’article 13 del RD 140/2003.
e) En el cas d’actuacions d’adquisició de béns immobles cal presentar
l’informe de valoració de l’immoble dels serveis tècnics locals i, si escau
per import, la sol·licitud de l’informe tècnic amb la valoració dels serveis
tècnics corresponents de la Direcció General de l’Administració local.
9.1.2. Per a amortitzacions extraordinàries i anticipades de préstecs:
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a) Certificat de dades de l'actuació segons model normalitzat disponible
a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
b) Certificat de l'amortització extraordinària i anticipada segons model
normalitzat disponible a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
c) Quadre d’amortització del préstec.
d) Document contractual que justifiqui la concertació del préstec.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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e) Si escau, model CL presentat al departament corresponent de la
Generalitat de Catalunya.
9.2. Les sol·licituds presentades no es poden modificar. Únicament es poden
esmenar les errades i aportar la documentació complementària requerida per la
unitat gestora.
Desena. Selecció de les actuacions
10.1. Un cop finalitzat el termini de presentació, es revisen les sol·licituds i la
documentació presentada.
10.2. Si l’import de l’actuació sol·licitada és superior al determinat per la
normativa contractual per als contractes menors, els serveis tècnics del SAM
emeten un informe sobre l’adequació de la documentació tècnica presentada a
les condicions establertes en les bases.
10.3. Si l'import del pressupost de l'actuació és igual o inferior al dels contractes
menors, es realitzen controls tècnics en els expedients seleccionats mitjançant
procediments interns, per la qual cosa la Diputació de Tarragona pot sol·licitar
al beneficiari tota la documentació que consideri necessària per tal que els
serveis tècnics del SAM emetin l'informe corresponent.
10.4. Informats els expedients corresponents, l’òrgan avaluador, format per
dos representants del SAM i un de Secretaria General, emet l'informe
d’avaluació de totes les sol·licituds presentades.
10.5. A partir de l’informe de l’òrgan avaluador, en un termini màxim de 10 dies
la unitat gestora elabora la proposta de concessió de les subvencions per a les
sol·licituds avaluades.
10.6. Aquesta proposta de concessió ha de ser aprovada per l’òrgan
competent de la Diputació de Tarragona.
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Onzena. Publicació i acceptació
11.1. L’extracte de la convocatòria es remet a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, la qual la publica al Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones i al BOPT.
11.2. La resolució de la concessió de la subvenció es publica a la Seu
electrònica de la Diputació de Tarragona, i substitueix la notificació a cadascun
dels beneficiaris amb caràcter general.
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11.3. La subvenció s’entén acceptada si el beneficiari no manifesta el contrari
en el termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la publicació a la
Seu electrònica de la resolució de la seva concessió.
Dotzena. Disposició dels romanents de concessió
12.1. Si entre l'import sol·licitat i l'import de concessió de la subvenció hi ha un
romanent d'import igual o superior a 5.000 €, l'ens local disposarà d'un termini
addicional, fora del període fixat per a la presentació de les sol·licituds en la
convocatòria, per formalitzar una nova i única petició.
12.2. Si es produeixen romanents en diferents actuacions del mateix ens local,
se sumen i l'import total resultant, que ha de ser superior a 5.000 €, serà el
fixat com a màxim per a la nova sol·licitud.
12.3. Si es produeixen romanents en la concessió de la nova actuació no es
poden destinar a cap actuació més.
12.4. El termini addicional, que en cap cas pot excedir d'un mes, es fixa a la
convocatòria.
Tretzena. Canvi de destinació de les actuacions
13.1. Els ens locals beneficiaris poden sol·licitar un únic canvi per a
cadascuna de les actuacions concedides. Es permet modificar l’objecte
subvencionable, però no el programa ni excedir l'import de la subvenció
concedida.
13.2. En el cas que s'hagi justificat l'actuació parcialment o totalment o s'hagi
efectuat algun pagament previ a la justificació, no està permès sol·licitar un
canvi de destinació de la subvenció.
13.3. Els ens locals beneficiaris poden presentar les sol·licituds de canvi
d’actuació de forma improrrogable: en el programa d’inversions fins al 31 de
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desembre de 2020 i en els programes de despeses corrents i d’amortització
de préstecs fins el 31 de desembre de 2019.
13.4. Les sol·licituds s’han de presentar i emplenar via electrònica, en model
normalitzat, el qual es troba a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
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13.5. Amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar l’acord de l’òrgan competent de l’ens
local d’aprovació del canvi de destinació, fonamentant les circumstàncies
excepcionals que motiven la modificació de l’objecte subvencionable, així com
la documentació relacionada a la base 9.1.
13.6. El canvi de l’actuació s’ha d’aprovar per l’òrgan competent de la
Diputació de Tarragona.
13.7. El termini per a justificar la nova actuació és el mateix que s’indica a la
base quinzena.
Catorzena. Contractació, execució i terminis de les actuacions
14.1. L'execució de les actuacions es pot dur a terme mitjançant contractació o
per la pròpia administració , exclusivament amb mitjans propis no personificats
o amb la col·laboració d’empresaris particulars En qualsevol cas, la
contractació de les actuacions s’ha de fer d’acord amb el que estableix la
legislació de contractes del sector públic i la normativa patrimonial.
14.2. Les actuacions del Programa d’inversions poden ser executades fins al 31
de desembre de 2022. Excepcionalment, i per causes degudament motivades,
es pot sol·licitar una ampliació del termini com a màxim fins al 30 de juny de
2024.
14.3. A la resta de programes es poden incloure despeses generades l’any
2019, les quals s’han de reconèixer com a màxim el 31 de gener de 2020.
Aquest termini es fixa com a improrrogable.
Quinzena. Justificació i pagament de les actuacions
15.1. Abans del pagament de les quantitats subvencionades, els beneficiaris
han de justificar la subvenció i presentar, de manera electrònica, la
documentació justificativa que es troba definida a la Seu electrònica de la
Diputació de Tarragona.
15.2. El termini màxim per presentar la documentació justificativa és de tres
mesos a comptar des de la data màxima d’execució fixada en la base
catorzena i en el cas de l’adquisició de béns immobles des de la data de
lliurament previ a la justificació.
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15.3. Excepcionalment, i per causes degudament motivades, es pot sol·licitar
una ampliació del termini de justificació d’un mes, en els termes establerts en
l’article 70 del reglament de la Llei general de subvencions.
15.4. Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas, el de pròrroga, sense
justificació, s’ha de requerir el beneficiari per tal que la presenti, en els termes
establerts en l’article 70.3 del reglament de la Llei general de subvencions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment sense justificació ni
al·legacions, s’inicia el procediment per a la declaració de la pèrdua del dret al
cobrament de la subvenció.
15.5. Un cop finalitzada l’actuació, si s’ha acreditat l’objecte de la subvenció
però només s’ha justificat parcialment, suposa la reducció de l’import de la
subvenció concedida i la corresponent pèrdua del dret de cobrament de
l’import no justificat de la subvenció.
15.6. Quan l'ens local hagi percebut algun pagament, la falta de justificació
parcial o total de la subvenció implica l’obligació de reintegrar les quantitats no
justificades i pagades, prèvia instrucció del corresponent procediment de
reintegrament.
15.7. La justificació de despeses no incloses a l'actuació objecte de subvenció
és motiu de pèrdua del dret de cobrament i, si escau, de reintegrament de les
quantitats lliurades.
15.8. Especificitats del Programa d’inversions:
15.8.1. En el cas de les obres de primer establiment, reforma, enderroc,
restauració, rehabilitació o gran reparació, es poden fer pagaments parcials
en funció del grau d’execució, prèvia acreditació de l’execució de les
actuacions mitjançant certificacions d’obres, la factura corresponent, si
escau, i el certificat de l'obligació reconeguda.
15.8.2. Si escau, la documentació justificativa es valora prèviament pels
serveis tècnics corresponents de la Diputació de Tarragona.
15.8.3. En el cas de les actuacions de sistemes d’abastament i distribució
d’aigües, cal presentar amb la justificació, si escau, l’informe sanitari del
Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut (article 13 del RD
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà, i apartat 10.7.2. del Programa de
vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, on
s’especifica la necessitat d’informes sanitaris de noves instal·lacions o
modificació de les existents.
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15.8.4. En el cas d’adquisició de béns immobles inventariables, els
beneficiaris poden demanar el lliurament previ del 100 % de l’import de la
subvenció.
El termini màxim per justificar la subvenció i trametre la formalització de
l’escriptura pública o en el cas d’expropiació del pagament del preu just, és
de tres mesos des del lliurament previ. Amb la sol·licitud han de presentar la
documentació acreditativa de la tramitació de l’expedient d’acord amb la
normativa aplicable.
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15.9 Especificitats del Programa de despeses corrents:
15.9.1. El beneficiari pot sol·licitar el lliurament del 50 % de l’import de la
subvenció concedida en concepte de bestreta.
15.9.2. Si escau, els serveis tècnics corresponents de la Diputació de
Tarragona valoren prèviament la documentació justificativa.
15.10 Especificitats del Programa d’amortització de préstecs
15.10.1. En el cas de les amortitzacions extraordinàries i anticipades dels
préstecs, els beneficiaris poden demanar el lliurament previ del 100 % de
l’import de la subvenció abans del 30 de novembre de 2019. Amb la
sol·licitud han de presentar l’acord plenari per amortitzar els préstecs de
manera extraordinària i anticipada i la notificació a l’entitat bancària.
15.10.2. En el moment de la justificació de la subvenció de les
amortitzacions extraordinàries i anticipades dels préstecs, cal adjuntar el
document bancari de l’amortització anticipada, l’acord de modificació de
crèdit per generació i l’aprovació del pagament.
Setzena. Disposició dels romanents d'adjudicació i/o execució de les
actuacions del programa d’inversions
16.1. Si a l’adjudicació i/o l’execució de les actuacions es produeixen
romanents, es poden aplicar a reduir l’aportació de l’ens local, fins arribar al
percentatge màxim.
16.2. Els romanents es poden destinar a executar obres complementàries
directament relacionades amb l'objecte i en el mateix àmbit de la subvenció
concedida. Aquestes s'han de comunicar prèviament, per tal que els serveis
tècnics emetin l'informe favorable de la subvencionalitat de les obres
complementàries.
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16.3. Els romanents produïts per les baixes en les adjudicacions i/o en les
execucions d’import igual o superior a 5.000 € es poden destinar a una nova
actuació del Programa d'inversions.
16.4. Si es produeixen romanents en la nova actuació no es poden destinar a
cap actuació més.
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16.5. Terminis de tramitació:
- Sol·licitud: tres mesos a comptar des de la notificació del darrer
pagament de la subvenció concedida per a l’actuació que ha generat el
romanent. Aquest termini és improrrogable.
- Execució: un any a comptar des de la notificació de l’acord d’aprovació
de la nova actuació per l’òrgan competent de la Diputació de Tarragona.
Excepcionalment, i per causes degudament motivades, es pot sol·licitar
una ampliació d’aquest termini de 6 mesos.

Dissetena. Incompliments
No es preveu cap criteri de graduació dels possibles incompliments de
condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions.

Divuitena. Divulgació del Pla
18.1. En totes les actuacions subvencionades, l'obligació del beneficiari de
l'article 18 LGS es fa mitjançant la publicació d'una notícia al web municipal en
el moment de la concessió de la subvenció.
18.2. La notícia cal que inclogui: nom i descripció de l'actuació subvencionada,
cost total i import subvencionat pel PAM, fent referència explícita a la Diputació
de Tarragona. En el cas d’obres cal especificar el termini aproximat de
finalització de l’actuació i incloure imatges que il·lustrin l’actuació, sempre que
se’n disposi.
18.3. El dia de publicació al web municipal s’ha d'enviar a la Unitat de
Comunicació de la Diputació un enllaç a la notícia, mitjançant un missatge a
l’adreça comunicacioPAM@dipta.cat.
18.4. En les obres, a més, s’ha de col·locar el cartell anunciador que
proporcioni la Diputació de Tarragona.
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18.5. L’acreditació de la comunicació del Pla als efectes de justificació de la
subvenció s’ha de fer amb un certificat de Secretaria, acompanyat dels
elements probatoris del compliment de les obligacions sobre comunicació.

Dinovena. Gestió econòmica i administrativa

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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19.1. La gestió econòmica i administrativa del Pla va a càrrec de la Diputació
de Tarragona.
19.2. Per delegació del Ple, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
pot aprovar les normes d’execució necessàries amb la finalitat de regular els
diferents aspectes de la gestió econòmica i administrativa, que facilitin la
coordinació amb les altres administracions gestores i els beneficiaris del PAM.
19.3. La Diputació de Tarragona pot exercir el control documental i financer de
les subvencions concedides als beneficiaris.
Vintena. Règim de recursos
20.1. Si es volen impugnar aquestes bases, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de
la seva publicació íntegra.
20.2. Si es volen impugnar les resolucions i els actes dictats en execució
d’aquestes bases, que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos des de la recepció de la seva
notificació, i amb caràcter potestatiu mitjançant recurs de reposició davant de
l’òrgan de la Diputació de Tarragona que els ha dictat (o bé davant de l’òrgan
delegant en cas que el que els ha dictat hagi actuat per delegació), en el
termini d’un mes des de la recepció de la seva notificació.

Vint-i-unena. Interpretació de les bases
Per delegació del Ple, correspon a la Junta de Govern de la Diputació la
resolució dels dubtes en la interpretació i l’aplicació d’aquestes bases.
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Vint-i-dosena. Normativa aplicable
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22.1. En tot el que no es preveu en aquestes bases s’aplica: la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; les bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i les bases
d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
22.2. Així mateix, és aplicable la normativa sobre el procediment administratiu
general: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (en tot el que no
contradigui la llei anterior); Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, així com la resta de normativa vigent
aplicable per raó de la matèria o l’objecte.

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquestes bases han estat aprovades com a
annex pel Ple en la data que consta en el corresponent acord.
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Annex 1 del punt 10

21-06-2017
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I
L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A
AL PUNT QUILOMÈTRIC 0,3 DE LA CARRETERA TP-2235, DELS PALLARESOS A
SANT SALVADOR

Tarragona, .........................
INTERVENEN

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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D’una part, el senyor Josep Poblet i Tous, en nom i representació de la Diputació de
Tarragona, en qualitat de president d'aquesta institució, en virtut de les atribucions que li
confereix l'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
en relació amb l'article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, assistit en aquest acte per la
secretària general de la Diputació de Tarragona, senyora Pilar Sánchez Peña.

I de l’altra, el senyor Josep Maria Nolla Cabellos, en nom i representació de l'Ajuntament
dels Pallaresos, en qualitat d’alcalde d’aquesta institució, en virtut de les atribucions que li
confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
en relació amb l'article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i de conformitat amb l'acord
adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 13 de juny de 2015, assistit en
aquest acte per la secretària de l’Ajuntament dels Pallaresos, senyora Mariona Valls
Cunillera.
Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure aquest Conveni de
col·laboració i

MANIFESTEN

I.- La Diputació de Tarragona és titular de les carreteres de la xarxa viària local de la seva
demarcació territorial, d'acord amb allò que estableix l'article 6.2 del text refós de la Llei de
carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost.
II.- De conformitat amb la disposició addicional primera del mateix text legal les
competències que aquesta Llei atribueix a l'Administració de la Generalitat corresponen
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també a les administracions públiques que són titulars de carreteres de Catalunya no
reservades a la titularitat de l'Estat.
III.- L’Ajuntament dels Pallaresos vol impulsar, en exercici de les seves competències, el
Refós del projecte d’abastament d’aigua de la urbanització Pallaresos Park. Aquest
projecte vol definir i valorar els cost de les obres per subministrar aigua amb una nova
connexió millorant-ne el volum i la qualitat a la urbanització Pallaresos Park. També inclou
la contrucció d'un vial seguint el traçat de la canonada amb els seus corresponents
serveis d’enllumenat, voreres, enjardinaments i mobiliari urbà entre la urbanització
Pallaresos Park i l'Avinguda Generalitat fent intersecció amb l'Avinguda 11 de Setembre.
IV. Que l’execució d’aquest projecte en el seu tram 2 preveu la construcció d’una rotonda
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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(el projecte n'inclou la definició del traçat però no el pressupost) al punt quilomètric 0,3 de
la carretera TP-2235, on aquest nou vial travessa la carretera amb un pas de vianants i
s’enllaça amb un tram anomenat Sud.
V. La carretera TP-2235, dels Pallaresos a Sant Salvador forma part de la xarxa viària
local de titularitat de la Diputació de Tarragona.
VI. És voluntat de la Diputació de Tarragona i de l’Ajuntament dels Pallaresos, sota el
principi de la col·laboració entre administracions públiques, actuar en l’àmbit del projecte
de tal manera que l’Ajuntament pugui executar les obres previstes per subministrar aigua
a la urbanització Pallaresos Park i construir el vial i la Diputació efectuï la part, no prevista
en el projecte, de construcció de la rotonda a la carretera TP-2235, i així, per raó d’interès
públic, fer compatible l’execució del projecte i la millora en la vialitat en aquest punt de la
xarxa viària local.
VI. Aquest Conveni ha estat aprovat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona de
data XXXXXXXXXXXX i per acord del Ple de l'Ajuntament dels Pallaresos de data 26 de
juliol de 2018.
VII.- I, per tal de reflectir documentalment els compromisos assolits, les parts subscriuen
aquest Conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del Conveni

L’objecte d’aquest Conveni és determinar els termes de col·laboració entre la Diputació de
Tarragona i l’Ajuntament dels Pallaresos per tal que l’Ajuntament executi el Refós del
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projecte d’abastament d’aigua de la urbanització dels Pallaresos Park i la Diputació
executi les obres de construcció d’una rotonda al punt quilomètric 0,3 de la carretera TP2235, dels Pallaresos a Sant Salvador.

Segona.- Obligacions de l'Ajuntament dels Pallaresos

L’Ajuntament dels Pallaresos, en exercici de les seves competències, es compromet a
finançar i executar les obres previstes en el Refós del projecte d’abastament d’aigua de la
urbanització dels Pallaresos Park.
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Per tal que la Diputació pugui construir la rotonda al punt quilomètric 0,3 de la carretera
TP-2235, dels Pallaresos a Sant Salvador, l’Ajuntament dels Pallaresos es compromet a
aportar els terrenys necessaris a la Diputació de Tarragona per a l’execució de la rotonda.

Una vegada efectuats els treballs de construcció de la rotonda i amb la signatura de l’acta
de recepció de les obres entre la Diputació i el contractista adjudicatari, l’Ajuntament
asumirá el manteniment i la conservació de l'enjardinament de la rotonda i l'enllumenat i
les despeses de consum d'energia elèctrica i aigua corresponents.

Tercera.- Obligacions de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona es compromet a finançar a càrrec del seu pressupost i per mitjà
del Servei d’Assistència al Territori les obres de construcció de la rotonda al punt
quilomètric 0,3 de la carretera TP-2235 d'acord amb la definició prevista al Refós del
projecte d’abastament d’aigua de la urbanització dels Pallaresos Park.

L’import dels treballs aproximat de construcció de la rotonda és de 150.000 euros que
aniran a càrrec de la Diputació de Tarragona.

La Diputació de Tarragona s’encarregarà, una vegada disposi dels terrenys necessaris
que li ha de lliurar l’Ajuntament dels Pallaresos, d’incorporar i tramitar en un projecte les
obres necessàries i contractar i executar les obres de construcció de la rotonda. Un cop
acabades les obres, la rotonda formarà part de la xarxa viària de la Diputació de
Tarragona, en quedar integrada en la carretera TP-2235.
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Quarta.- Comissió de Seguiment
Per tal de resoldre les incidències que es puguin plantejar en relació amb l’execució
d’aquest Conveni, les parts acorden crear una comissió de seguiment que té com a funció
principal avaluar el grau d’assoliment dels objectius i l’execució de les obligacions i
actuacions assumits per les parts. Aquesta comissió estarà integrada pels membres
següents: el diputat delegat de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori i el cap de
l’esmentada Àrea, ambdós representants de la Diputació de Tarragona i l’Alcalde i el
tècnic municipal en representació de l’Ajuntament dels Pallaresos.
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Així mateix, aquesta comissió de seguiment tindrà com a objectiu proposar la resolució de
les qüestions incidentals i procedimentals que puguin sorgir en la seva aplicació.

Cinquena.- Vigència
Aquest conveni té una vigència de dos anys, en qualsevol cas, en el supòsit que
l’execució de les obres o l’assumpció del manteniment i conservació dels serveis previstos
en el conveni no s’haguessin realitzat en el termini de 2 anys comptats a partir de la data
de signatura del Conveni, les parts podran, en qualsevol moment abans de la finalització
d’aquest termini, acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins a 2 anys
addicionals o la seva extinció.

Sisena.- Extinció

A més de l’expiració del termini de vigència, constitueixen causes d’extinció anticipada
d’aquest Conveni les que es detallen a continuació:
a) La resolució acordada de comú acord entre les parts que l’han subscrit.
b) El compliment de llur objecte.
c) La invalidesa, tant per motius de nul·litat com d’anul·labilitat, quan no es reuneixin els
requisits de forma o els requisits de caràcter material, declarada judicialment.
d) L’incompliment, per qualsevol de les parts, de les obligacions contretes en les clàusules
d’aquest conveni, amb el requeriment previ previst en l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Setena.- Responsabilitats en la gestió del conveni

Ambdues administracions assumeixen, de conformitat amb la normativa vigent, les
responsabilitats que se’n deriven per l’incompliment de les obligacions d’aquest conveni.
Així doncs, no complir amb els compromisos adquirits podrà donar lloc a l’exercici de
qualsevol acció administrativa, judicial i extrajudicial, que es consideri adient per a la
defensa dels respectius interessos.

Vuitena.- Jurisdicció
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Les parts resoldran de comú acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la
interpretació d’aquest Conveni. En cas que es puguin plantejar qüestions litigioses es
resoldran per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, per duplicat exemplar i a
un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

El president de la Diputació de Tarragona

L’alcalde
de
Pallaresos

l’Ajuntament

Josep Poblet i Tous

Josep Maria Nolla Cabellos

La secretària general de
la Diputació de Tarragona

La secretària de
l’Ajuntament dels Pallaresos

Pilar Sánchez Peña

Mariona Valls Cunillera

dels
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