DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Secretaria
Secretaria General

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DEL
DIA 25 DE MAIG DE 2018

Tarragona, 25 de maig de 2018
Prèvia legal convocatòria, es reuneixen, a les 11,14 hores al Saló de
Sessions, els membres de la Corporació sota la Presidència de l’Il·lm. Sr.
Josep Poblet Tous i amb l’assistència dels Vicepresidents Molt Il·ltre. Sr.
Josep Maria Cruset Domènech i Molt Il·ltre. Sr. Josep Masdeu Isern, i
dels Diputats i Diputades, Il·ltre. Sr. Gervasi Aspa Casanova, Il·ltre. Sr.
Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Il·ltre. Sr. Francesc Barbero i Escrivà,
Il·ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia, Il·ltre. Sr. Jordi Cartanyà i Benet,
Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon, Il·ltre. Sr. Edgar Fernández
Blázquez, Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca, Il·ltre. Sr. Àlvaro Gisbert
Segarra, Il·ltre. Sr. Pere Granados Carrillo, Il·ltre. Sr. Joan Josep Malràs
Pascual, Il·ltre. Sr. José Luis Martín García, Il·ltre. Sr. Mateu Montserrat i
Miquel, Il·ltre. Sr. Joan Olivella Ricart, Il·ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed,
Il·ltre. Sr. Joan Piñol Mora, Il·ltre. Sr. Carles Ribé i Solé, Il·ltre. Sr. Pau
Ricomà i Vallhonrat, Il·ltre. Sr. Lluís Soler Panisello, Il·ltre. Sr. Miquel
Subirats Garriga, Il·ltre. Sr. Jordi Vinyals i Nogués i l’Il·ltre. Sr. Ruben
Viñuales Elias.
Excusen la seva assistència l’Il·ltre. Sra. María José Beltran Piñol i
l’Il·ltre. Sr. Martí Carnicer Vidal.

Assisteix com a Secretària, la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària
general de la Diputació.
Assisteix també el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general de la
Diputació.

1.- SECRETARIA GENERAL
PUNT 1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA
AMB CARÀCTER ORDINARI EL 27 D’ABRIL DE 2018.
Per unanimitat s'aprova l'acta de la sessió anterior celebrada amb
caràcter ordinari el dia 27 d’abril de 2018, per aplicació del règim de
sessions aprovat per acord del Ple de 28 de juliol de 2015.
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2.- CONTROL I FISCALITZACIÓ
PUNT 2.1.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 1.125 AL 1.456 DE 2018.

DE

LA

Es dóna compte, en compliment de l’article 62 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, de les
resolucions de la Presidència, del núm. 1.125 al 1.456 de 2018, amb un
total de 332 distribuïts de la següent manera:
5
34
2
19
31
5
15
53
6
5
1
25
11
11
3
7
1
13
3
3
72
1
2
2
1
1

Formació i Desenvolupament de RH
Gestió Econòmica i Nòmina
Ocupació i Emprenedoria
Planificació
Provisió
Relacions Laborals i Administració de RH
Selecció
Vinculació
Patrimoni
Secretaria General
Serveis Jurídics
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Serveis Econòmics
Unitat d’Ingressos i BOP
Unitat de Gestió Administrativa i de Suport Jurídic
Cultura
Gestió Acadèmica
Gestió Administrativa
Gestió de Centres d'Educació
Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Administració i Gestió d'Informació General
Formació
Salut Pública
Projectes i Obres
Unitat de Gestió Administrativa
Unitat de Gestió de Cobraments i Pagaments

PUNT 2.2.- DACIÓ DE COMPTE DEL CESSAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL DE CONFIANÇA.
Es dona compte que per Decret de la Presidència de data 18/04/2018
núm. de registre 2018-0001082, es resol acceptar el cessament del Sr.
Àngel Ferràs Tomàs del càrrec de personal eventual de confiança del
grup polític de Convergència i Unió, amb efectes del dia 30 d’abril de
2018.
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El Ple en queda assabentat.

3. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA
DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ, EMPRENEDORIA I
ASSUMPTES GENERALS
PUNT 3.1.- PROPOSTA DE CORRECCIÓ D'ERRADES MATERIALS
DETECTADES EN EL PLA D’ORDENACIÓ DE RECURSOS HUMANS
2-2018, APROVAT PEL PLE DE DATA 27 D’ABRIL DE 2018.
DEBAT
El President passa la paraula al diputat que demana el torn d'intervenció.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Gràcies. Bon dia a tothom.
Si no hi ha inconvenient faré una sola explicació pel punt 3.1 al punt 3.5.
Avanço que serà una abstenció. I explicar que normalment sempre
votem en contra de tot allò que fa referència a la relació de llocs de
treball, per un motiu jurídic, principalment. En aquest cas ens
abstindrem, perquè el primer és una correcció d’errades materials,
d’acord, i la resta, del 3.2. al 3.5, creiem que és una de les línies que
nosaltres considerem que podria solucionar la problemàtica. D’entrada,
aquesta que és dignificar determinades places. Per tant, en aquesta
ocasió, com que comparteixo, doncs no hi votaré en contra sinó que
m’abstindré.”
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos
Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, PSC, ERC, PP i C´s
Abstencions .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)
1. FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 27 d’abril de
2018 va ratificar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2-2018,
acordat en Mesa General de Negociació de data 9 d’abril de 2018. En el
Pla d’Ordenació ratificat hi consten dos annexos amb les places que han
de ser objecte de promoció interna horitzontal restringida a personal
laboral fix, i les places que han de ser objecte de canvi de règim, tant de
la Diputació de Tarragona i l’Organisme Autònom Patronat de Turisme
com de l’Organisme Autònom BASE – Gestió d’Ingressos.
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2. En relació amb l’Annex 1 relatiu a la promoció interna horitzontal
restringida de l’OA BASE – Gestió d’Ingressos com amb l’Annex 2
relatiu al canvi de règim del mateix organisme autònom s’han detectat
diverses errades pel que fa a l’adscripció d’algunes places afectades per
aquest Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2-2018.
3. Concretament, i pel que fa a l’Annex 1: Promoció interna horitzontal
restringida a l’OA BASE Gestió d’Ingressos s’ha de procedir a la
correcció d’errades següents:
On diu:
ÀREA
6502. GERENCIA DE COORDINACIÓ DE
SERVEIS
6502.
GERENCIA
DE
COORDINACIÓ DE SERVEIS

NUM. PLAÇA
244

Ha de dir:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIÓ DE
SERVEIS-65020237-OFICINA
DE
SANT
CARLES DE LA RAPITA

NUM. PLAÇA
244

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA
JURÍDICA
CONTRACTACIÓ-650601-RECURSOS

I

NUM. PLAÇA
78

TRIBUTÀRIA-6509-GESTIÓ

NUM. PLAÇA
78

Ha de dir:
ÀREA
6509-GESTIÓ
TRIBUTÀRIA

On diu:
ÀREA
6506.
ASSESSORIA
JURÍDICA
I
CONTRACTACIÓ – 6506. ASSESSORIA
JURÍDICA I CONTRACTACIÓ

NUM. PLAÇA
248

Ha de dir:
ÀREA
6506
–
ASSESSORIA
JURÍDICA
CONTRACTACIÓ – 650601 – RECURSOS

I

NUM. PLAÇA
8

On diu:
ÀREA
Gestió Econòmica i Financera
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NUM. PLAÇA
166

Ha de dir:
ÀREA
6505. GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA –
6505. GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

NUM. PLAÇA
166

4. En relació amb l’Annex 2: Canvi de règim BASE, s’ha de procedir a la
correcció d’errades següents:
On diu:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-65020212-OFICINA DEL VENDRELL

NUM. PLAÇA
229

Ha de dir:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-650206-ATENCIÓ A L'USUARI

NUM. PLAÇA
229

On diu:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-65020216-OFICINA DE CALAFELL

NUM. PLAÇA
237

Ha de dir:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-650206-ATENCIÓ A L'USUARI

NUM. PLAÇA
237

On diu:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-65020233-OFICINA DE GANDESA

NUM. PLAÇA
42

Ha de dir:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-65020232-OFICINA D'AMPOSTA

NUM. PLAÇA
42

On diu:
ÀREA
6505-GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

NUM. PLAÇA
35
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Ha de dir:
ÀREA
6505-GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA650501-TRESORERIA

NUM. PLAÇA
35

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ

NUM. PLAÇA
233

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650601-RECURSOS

NUM. PLAÇA
233

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650601-RECURSOS

NUM. PLAÇA
112

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650602-CONTRACTACIO I
COMPRES

NUM. PLAÇA
112

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650602-CONTRACTACIO I
COMPRES

NUM. PLAÇA
1

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-6506-ASSESSORIA
JURÍDICA I CONTRACTACIÓ

NUM. PLAÇA
1

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650602-CONTRACTACIO I
COMPRES

NUM. PLAÇA
27

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650601-RECURSOS
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NUM. PLAÇA
27

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-6506-ASSESSORIA
JURÍDICA I CONTRACTACIÓ

NUM. PLAÇA
97

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650604-GESTIO
ARXIVISTICA I DOCUMENTAL

NUM. PLAÇA
97

On diu:
ÀREA
6507-RECAPTACIÓ EXECUTIVA-650702EMBARGAMENT DE COMPTES

NUM. PLAÇA
202

Ha de dir:
ÀREA
6507-RECAPTACIÓ EXECUTIVA-650705EMBARGAMENT DE SOUS

NUM. PLAÇA
202

Així mateix, pel que fa a aquest Annex 2 relatiu al canvi de règim de l’OA
BASE – Gestió d’Ingressos s’ha detectat una errada a l’hora de fer
constar en aquest annex unes places i els respectius llocs de treball a
elles vinculades que havien estat computades en la modificació de crèdit
2-2018, les quals no van ser reflectides per error en aquest annex del
Pla d’Ordenació, juntament amb la resta de places incloses, i que són
les següents:

ÀREA
6506. ASSESSORIA
JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ - 6506.
ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ
6502. GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS - 6502.
GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS
6502. GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS - 6502.
GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS
6502. GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS - 6502.

Núm.
Plaça laboral
Plaça

Ocupant

Lloc funcionari i
Plaça funcionari complements
retributius

CPROD.

CPT

AUXILIAR
118 ADMINISTRATIU/V VPR*
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

0,00

0,00

AUXILIAR
260 ADMINISTRATIU/V VACANT
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

0,00

0,00

AUXILIAR
261 ADMINISTRATIU/V VACANT
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

0,00

0,00

AUXILIAR
262 ADMINISTRATIU/V VACANT
A

Aux.
Auxiliar
Administratiu AG administratiu/iva
-C2-14-23

0,00

0,00
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GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS

-C2-14-23

65. BASE GESTIÓ
D'INGRESSOS - 65. BASE
GESTIÓ D'INGRESSOS

AUXILIAR
263 ADMINISTRATIU/V VACANT
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

*VPR – vacant provisional reserva

2. FONAMENTS DE DRET
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici
o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, S’ACORDA:
1r. Rectificar les errades advertides a l’Annex 1 del Pla d’Ordenació de
Recursos Humans 2-2018 de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms, relatiu a les places de promoció interna
horitzontal restringit al personal laboral de BASE, en el sentit següent:

On diu:
ÀREA
6502. GERENCIA DE COORDINACIÓ DE
SERVEIS
6502.
GERENCIA
DE
COORDINACIÓ DE SERVEIS

NUM. PLAÇA
244

Ha de dir:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIÓ DE
SERVEIS-65020237-OFICINA
DE
SANT
CARLES DE LA RAPITA

NUM. PLAÇA
244

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA
JURÍDICA
CONTRACTACIÓ-650601-RECURSOS

I

NUM. PLAÇA
78

TRIBUTÀRIA-6509-GESTIÓ

NUM. PLAÇA
78

Ha de dir:
ÀREA
6509-GESTIÓ
TRIBUTÀRIA
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0,00

0,00

On diu:
ÀREA
6506.
ASSESSORIA
JURÍDICA
I
CONTRACTACIÓ – 6506. ASSESSORIA
JURÍDICA I CONTRACTACIÓ

NUM. PLAÇA
248

Ha de dir:
ÀREA
6506
–
ASSESSORIA
JURÍDICA
CONTRACTACIÓ – 650601 – RECURSOS

I

NUM. PLAÇA
8

On diu:
ÀREA
Gestió Econòmica i Financera

NUM. PLAÇA
166

Ha de dir:
ÀREA
6505. GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA –
6505. GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

NUM. PLAÇA
166

2n. Rectificar les errades advertides a l’Annex 2 del Pla d’Ordenació de
Recursos Humans 2-2018 de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms, relatiu al canvi de règim BASE, en el sentit
següent:
On diu:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-65020212-OFICINA DEL VENDRELL

NUM. PLAÇA
229

Ha de dir:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-650206-ATENCIÓ A L'USUARI

NUM. PLAÇA
229

On diu:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-65020216-OFICINA DE CALAFELL

NUM. PLAÇA
237

Ha de dir:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-650206-ATENCIÓ A L'USUARI

NUM. PLAÇA
237
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On diu:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-65020233-OFICINA DE GANDESA

NUM. PLAÇA
42

Ha de dir:
ÀREA
6502-GERENCIA DE COORDINACIO DE
SERVEIS-65020232-OFICINA D'AMPOSTA

NUM. PLAÇA
42

On diu:
ÀREA
6505-GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

NUM. PLAÇA
35

Ha de dir:
ÀREA
6505-GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA650501-TRESORERIA

NUM. PLAÇA
35

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ

NUM. PLAÇA
233

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650601-RECURSOS

NUM. PLAÇA
233

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650601-RECURSOS

NUM. PLAÇA
112

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650602-CONTRACTACIO I
COMPRES

NUM. PLAÇA
112

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650602-CONTRACTACIO I
COMPRES
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NUM. PLAÇA
1

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-6506-ASSESSORIA
JURÍDICA I CONTRACTACIÓ

NUM. PLAÇA
1

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650602-CONTRACTACIO I
COMPRES

NUM. PLAÇA
27

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650601-RECURSOS

NUM. PLAÇA
27

On diu:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-6506-ASSESSORIA
JURÍDICA I CONTRACTACIÓ

NUM. PLAÇA
97

Ha de dir:
ÀREA
6506-ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ-650604-GESTIO
ARXIVISTICA I DOCUMENTAL

NUM. PLAÇA
97

On diu:
ÀREA
6507-RECAPTACIÓ EXECUTIVA-650702EMBARGAMENT DE COMPTES

NUM. PLAÇA
202

Ha de dir:
ÀREA
6507-RECAPTACIÓ EXECUTIVA-650705EMBARGAMENT DE SOUS

NUM. PLAÇA
202

3r. Rectificar les errades advertides a l’Annex 2 del Pla d’Ordenació de
Recursos Humans 2-2018 de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms, relatiu al canvi de règim BASE, en el sentit de
reflectir en aquest annex les següents places no incloses per error:
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ÀREA

Núm.
Plaça laboral
Plaça

6506. ASSESSORIA
JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ - 6506.
ASSESSORIA JURÍDICA I
CONTRACTACIÓ
6502. GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS - 6502.
GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS
6502. GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS - 6502.
GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS
6502. GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS - 6502.
GERENCIA DE
COORDINACIÓ DE
SERVEIS
65. BASE GESTIÓ
D'INGRESSOS - 65. BASE
GESTIÓ D'INGRESSOS

Ocupant

Lloc funcionari i
Plaça funcionari complements
retributius

CPT

AUXILIAR
118 ADMINISTRATIU/V VPR*
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

0,00

0,00

AUXILIAR
260 ADMINISTRATIU/V VACANT
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

0,00

0,00

AUXILIAR
261 ADMINISTRATIU/V VACANT
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

0,00

0,00

AUXILIAR
262 ADMINISTRATIU/V VACANT
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

0,00

0,00

AUXILIAR
263 ADMINISTRATIU/V VACANT
A

Auxiliar
Aux.
administratiu/iva
Administratiu AG
-C2-14-23

0,00

0,00

*VPR – vacant provisional reserva

4è. Iniciar els tràmits per procedir a la correcció d’aquestes errades en la
plantilla i la relació de llocs de treball.
5è. Comunicar aquest acord a la Intervenció, Secretaria General i
membres de la Mesa General de Negociació.
6è. Publicar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2-2018, amb la
inclusió d’aquestes esmenes, al Butlletí Oficial de la Província, a la
IntraDT i a la Seu corporativa.
Règim de recursos:
Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 3.2.- PROPOSTA DE CORRECCIÓ D'ERRADES MATERIALS
DETECTADES EN L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM.
1/2018 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
I
DELS
SEUS
ORGANISMES
AUTÒNOMS
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos
Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
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CPROD.

Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, PSC, ERC, PP i C´s
Abstencions .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)
1. FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d’abril de
2018, va aprovar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2-2018 que
conté les següents mesures:
-

Creació de tot un seguit de places i llocs de treball de personal
funcionari a les quals hi pot accedir el personal laboral fix que es
determina en el Pla d’Ordenació de Recursos Humans per mitjà
de promoció interna horitzontal restringit que té com a objectiu
l’adaptació del vincle jurídic de les persones que de forma
voluntària hi opten. En el Pla d’Ordenació de Recursos Humans
es determinen els requisits per a participar-hi i els efectes.
L’esmentat procés és únic i excepcional i té caràcter voluntari.
Una vegada finalitzat i efectuat el corresponent nomenament i
presa de possessió com a personal funcionari de carrera,
s’hauran d’iniciar els tràmits per a amortitzar les corresponents
places de personal laboral.

-

Creació de tot un seguit de places i llocs de treball de personal
funcionari que seran ocupades amb caràcter interí per persones
que ocupen interinament alguna de les places de personal laboral
contingudes en el Pla d’Ordenació de Recursos Humans.
Paral·lelament s’han d’amortitzar les places de personal laboral
ocupades interinament incloses en el Pla.

2. Així mateix, el Ple de la Diputació, en aquesta mateixa sessió, va
aprovar inicialment la modificació núm. 1/2018 de la Plantilla de personal
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponents a l’exercici 2018 així com la relació de llocs de treball, en
les quals s’inclouen les places i els llocs de treball a elles vinculades a
cobrir pel torn promoció interna horitzontal restringit o a cobrir per torn
lliure en el cas de creació de places per canvi de règim jurídic.
3. S’han detectat errades en relació a les adscripcions de determinats
llocs de treball vinculats a les places incloses en els annexos del Pla
d’Ordenació de Recursos Humans 2-2018 referits a l’Organisme
Autònom BASE – Gestió d’Ingressos, així com en relació a places no
reflectides per error en l’esmentat Pla d’Ordenació, els quals
s’esmenaran prèviament pel Ple. Aquestes errades s’han de corregir
també en la Relació de llocs de treball i en la plantilla de personal.
2. FONAMENTS DE DRET
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L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici
o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
Per tot això, S’ACORDA:
1. Rectificar les errades advertides en la modificació 1-2018 de la
plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms per a l’any 2018 en el sentit següent:
1.1. En relació amb les errades quan a l’adscripció de llocs de treball
vinculats a les places afectades pel Pla d’Ordenació de Recursos
Humans 2-2018:
Primer (...)
2.2. OA BASE, Gestió d’ingressos
Paràgraf 18
On diu:
ÀREA
GERENCIA DE COORDINACIÓ DE SERVEIS

Ha de dir:
ÀREA
GERENCIA DE COORDINACIÓ DE SERVEISOFICINA DE SANT CARLES DE LA RAPITA

Paràgraf 7
On diu:
ÀREA
ASSESSORIA
RECURSOS

JURÍDICA

I

CONTRACTACIÓ-

Ha de dir:
ÀREA
GESTIÓ TRIBUTÀRIA-GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Paràgraf 21
On diu:
- Dues places de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (...) vinculades a
dos llocs de tècnic/a de gestió B (...) amb adscripció a Assessoria jurídica i
Contractació.
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Ha de dir:
- Dues places de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (...) vinculades a
dos llocs de tècnic/a de gestió B (...) una amb adscripció a Assessoria jurídica i
Contractació, i una amb adscripció a Assessoria jurídica i Contractació Recursos.
Primer (...)
3.3. De personal funcionari de l’OA BASE, Gestió d’Ingressos per canvi de
règim jurídic
Paràgraf 1
On diu:
- 7 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de El Vendrell
Ha de dir:
- 6 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de El Vendrell
L’altra passa a adscriure’s a Gerència de Coordinació de Serveis – Atenció a
l’usuari
On diu:
- 5 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de Calafell
Ha de dir:
- 4 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de Calafell
L’altra passa a adscriure’s a Gerència de Coordinació de Serveis – Atenció a
l’usuari
On diu:
- 2 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de Gandesa
Ha de dir:
- 1 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de Gandesa
On diu:
- 2 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina d’Amposta
Ha de dir:
- 3 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina d’Amposta
On diu:
- 2 a Assessoria jurídica i contractació-Contractació i compres
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Ha de dir:
- 1 a Assessoria jurídica i contractació-Contractació i compres
L’altra passa a adscriure’s a Assessoria jurídica i contractació-Assessoria
jurídica i contractació
On diu:
- 2 a Recaptació Executiva-Embargament de Comptes
Ha de dir:
- 1 a Recaptació Executiva-Embargament de Comptes
On diu:
- Recaptació executiva-embargament de sous
Ha de dir:
- 2 a Recaptació executiva-embargament de sous
Paràgraf 3
On diu:
-Dues places d’auxiliar administratiu/iva d’administració general (...) vinculades
a 2 llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva de gestió (...) amb adscripció a: 1
a Assessoria jurídica i contractació-Contractació i 1 a Gestió econòmica i
financera.
Ha de dir:
-Dues places d’auxiliar administratiu/iva d’administració general (...) vinculades
a 2 llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva de gestió (...) amb adscripció a: 1
a Assessoria jurídica i contractació-Recursos i 1 a Gestió econòmica i
financera-Tresoreria.
Paràgraf 7
On diu:
-Una plaça de tècnic especialista, (...) vinculada a un lloc de treball de tècnic
auxiliar especialista (...) amb adscripció a Assessoria jurídica i contractació.
Ha de dir:
-Una plaça de tècnic especialista, (...) vinculada a un lloc de treball de tècnic
auxiliar especialista (...) amb adscripció a Assessoria jurídica i contractacióGestió Arxivística i Documental.

16

1.2. En relació a les places no reflectides per error en l’acord però sí inclosos a
la modificació de crèdit, és necessari reflectir-ho al paràgraf primer, de l’apartat
3.3, del punt primer de la part resolutiva, i que són les següents:
- 1 a Assessoria jurídica i contractació-Assessoria jurídica i contractació
- 3 a Gerència de Coordinació de Serveis – Gerència i Coordinació de Serveis
- 1 a BASE Gestió d’Ingressos – BASE Gestió d’Ingressos
En conseqüència reflectir en el paràgraf segon, de l’apartat 3.3, del punt primer
de la part resolutiva, i en el paràgraf primer, de l’apartat 6.2, del punt primer de
la part resolutiva, que també s’amortitzen les places laborals i els llocs de
treball vinculats a elles, per canvi de règim, números 118, 260, 261, 262 i 263.
1.3. Primer (...)
3.3. De personal funcionari de l’OA BASE, Gestió d’Ingressos per canvi de
règim jurídic
Paràgraf 1
On diu:
- Seixanta-quatre places d’auxiliar administratiu/iva d’administració general de
personal funcionari, grup C, subgrup C2, a cobrir pel torn lliure, vinculades a 64
llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva (...)
Ha de dir:
- Seixanta-nou places d’auxiliar administratiu/iva d’administració general de
personal funcionari, grup C, subgrup C2, a cobrir pel torn lliure, vinculades a 69
llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva (...)

2. Comunicar-ho a BASE – Gestió d’Ingressos.
3. Comunicar-ho a la Junta de personal funcionari, al Comitè d’empresa,
seccions sindicals UGT i CCOO, USTEC-STEs (IAC), Comitè de BASE i
a la Delegada de personal del Patronat de Turisme.
4. Notificar, si escau, a les persones afectades per aquesta correcció
d’errades el contingut de la mateixa.
Règim de recursos:
Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

PUNT 3.3.- PROPOSTA DE CORRECCIÓ D’ERRADES MATERIALS
DETECTADES EN L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1/2018
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DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA
I
DELS
SEUS
ORGANISMES
AUTÒNOMS
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos
Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, PSC, ERC, PP i C´s
Abstencions .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)
1. FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 d’abril de
2018, va aprovar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans 2-2018 que
conté les següents mesures:
-

Creació de tot un seguit de places i llocs de treball de personal
funcionari a les quals hi pot accedir el personal laboral fix que es
determina en el Pla d’Ordenació de Recursos Humans per mitjà
de promoció interna horitzontal restringit que té com a objectiu
l’adaptació del vincle jurídic de les persones que de forma
voluntària hi opten. En el Pla d’Ordenació de Recursos Humans
es determinen els requisits per a participar-hi i els efectes.
L’esmentat procés és únic i excepcional i té caràcter voluntari.
Una vegada finalitzat i efectuat el corresponent nomenament i
presa de possessió com a personal funcionari de carrera,
s’hauran d’iniciar els tràmits per a amortitzar les corresponents
places de personal laboral.

-

Creació de tot un seguit de places i llocs de treball de personal
funcionari que seran ocupades amb caràcter interí per persones
que ocupen interinament alguna de les places de personal laboral
contingudes en el Pla d’Ordenació de Recursos Humans.
Paral·lelament s’han d’amortitzar les places de personal laboral
ocupades interinament incloses en el Pla.

2. Així mateix, el Ple de la Diputació, en aquesta mateixa sessió, va
aprovar inicialment la modificació núm. 1/2018 de la Plantilla de personal
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponents a l’exercici 2018 així com la relació de llocs de treball, en
les quals s’inclouen les places i els llocs de treball a elles vinculades a
cobrir pel torn promoció interna horitzontal restringit o a cobrir per torn
lliure en el cas de creació de places per canvi de règim jurídic.
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3. S’han detectat errades en relació a les adscripcions de determinats
llocs de treball vinculats a les places incloses en els annexos del Pla
d’Ordenació de Recursos Humans 2-2018 referits a l’Organisme
Autònom BASE – Gestió d’Ingressos, així com en relació a llocs no
reflectits per error en l’esmentat Pla d’Ordenació, els quals s’esmenaran
prèviament pel Ple. Aquestes errades s’han de corregir també en la
Relació de llocs de treball i en la plantilla de personal.
4. La unitat de segon nivell de Gestió de Centres d’Educació de l’Àrea
del SAC s’ha transformat en dues unitats de segon nivell amb àmbit
funcional diferenciat: Gestió acadèmica dels centres educatius i Gestió
administrativa dels centres educatius.
La resta d’unitats de segon nivell de l’àrea no encapçalen la seva
denominació amb el terme “unitat” i, per error, es va encapçalar
aquestes dues noves unitats esmentades amb el terme “unitat”. Per
equiparar-les amb la resta de denominacions de les unitats de segon
nivell és necessària la correcció de la denominació de les Unitats de
Gestió Acadèmica dels centres educatius i de Gestió administrativa dels
centres educatius que passarà a ser la següent: Gestió acadèmica dels
centres educatius i i gestió administrativa dels centres educatius.
A més a més, en l’informe jurídic que forma part de l’expedient de la
relació de llocs de treball es fa constar de forma expressa que tot el
personal docent i de suport a la docència s’adscriurà a la subunitat de
Serveis Educatius i dependrà funcionalment de la Unitat de segon nivell
de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius.
El personal d’administració i serveis s’adscriurà a la subunitat
d’Administració i Serveis i dependrà funcionalment de la Unitat de segon
nivell de Gestió Administrativa dels Centres educatius.
Per error aquest redactat no s’ha incorporat en l’acord i per tal de
clarificar la dependència funcional del personal és convenient fer-ho
constar.

2. FONAMENTS DE DRET
L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que les
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici
o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, S’ACORDA:
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1. Rectificar les errades advertides en la modificació 1-2018 de la relació
de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms per a l’any 2018 en el sentit següent:
1.1. En relació a les errades quan a l’adscripció de llocs de treball:
Tercer (...)
3.2.- OA BASE, gestió d’ingressos
Paràgraf 18
On diu:
ÀREA
GERENCIA DE COORDINACIÓ DE SERVEIS

Ha de dir:
ÀREA
GERENCIA DE COORDINACIÓ DE SERVEISOFICINA DE SANT CARLES DE LA RAPITA

Paràgraf 7
On diu:
ÀREA
ASSESSORIA
RECURSOS

JURÍDICA

I

CONTRACTACIÓ-

Ha de dir:
ÀREA
GESTIÓ TRIBUTÀRIA-GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Paràgraf 21
On diu:
- Dues places de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (...) vinculades a
dos llocs de tècnic/a de gestió B (...) amb adscripció a Assessoria jurídica i
Contractació.
Ha de dir:
- Dues places de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (...) vinculades a
dos llocs de tècnic/a de gestió B (...) una amb adscripció a Assessoria jurídica i
Contractació, i una amb adscripció a Assessoria jurídica i Contractació Recursos.

Tercer (...)
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4.3. De personal funcionari de l’OA BASE, gestió d’ingressos per canvi de
règim jurídic
Paràgraf 1
On diu:
- 7 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de El Vendrell
Ha de dir:
- 6 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de El Vendrell
L’altra passa a adscriure’s a Gerència de Coordinació de Serveis – Atenció a
l’usuari
On diu:
- 5 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de Calafell
Ha de dir:
- 4 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de Calafell
L’altra passa a adscriure’s a Gerència de Coordinació de Serveis – Atenció a
l’usuari
On diu:
- 2 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de Gandesa
Ha de dir:
- 1 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina de Gandesa
On diu:
- 2 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina d’Amposta
Ha de dir:
- 3 a Gerència de Coordinació de Serveis-Oficina d’Amposta
On diu:
- 2 a Assessoria jurídica i contractació-Contractació i compres
Ha de dir:
- 1 a Assessoria jurídica i contractació-Contractació i compres
L’altra passa a adscriure’s a Assessoria jurídica i contractació-Assessoria
jurídica i contractació
On diu:
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- 2 a Recaptació Executiva-Embargament de Comptes
Ha de dir:
- 1 a Recaptació Executiva-Embargament de Comptes
On diu:
- Recaptació executiva-embargament de sous
Ha de dir:
- 2 a Recaptació executiva-embargament de sous
Paràgraf 3
On diu:
-Dues places d’auxiliar administratiu/iva d’administració general (...) vinculades
a 2 llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva de gestió (...) amb adscripció a: 1
a Assessoria jurídica i contractació-Contractació i 1 a Gestió econòmica i
financera.
Ha de dir:
-Dues places d’auxiliar administratiu/iva d’administració general (...) vinculades
a 2 llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva de gestió (...) amb adscripció a: 1
a Assessoria jurídica i contractació-Recursos i 1 a Gestió econòmica i
financera-Tresoreria.
Paràgraf 7
On diu:
-Una plaça de tècnic especialista, (...) vinculada a un lloc de treball de tècnic
auxiliar especialista (...) amb adscripció a Assessoria jurídica i contractació.
Ha de dir:
-Una plaça de tècnic especialista, (...) vinculada a un lloc de treball de tècnic
auxiliar especialista (...) amb adscripció a Assessoria jurídica i contractacióGestió Arxivística i Documental.
1.2. En relació als llocs de treball no reflectits per error en l’acord però sí
inclosos a la modificació de crèdit, és necessari reflectir-ho al paràgraf primer,
de l’apartat 4.3, del punt tercer de la part resolutiva, i que són els següents:
- 1 a Assessoria jurídica i contractació-Assessoria jurídica i contractació
- 3 a Gerència de Coordinació de Serveis – Gerència i Coordinació de Serveis
- 1 a BASE Gestió d’Ingressos – BASE Gestió d’Ingressos
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En conseqüència reflectir en el paràgraf segon, de l’apartat 4.3, del punt tercer
de la part resolutiva, i en el paràgraf primer, de l’apartat 6.2, del punt tercer de
la part resolutiva, que també s’amortitzen les places laborals i els llocs de
treball vinculats a elles, per canvi de règim, números 118, 260, 261, 262 i 263.

1.3. Tercer (...)
4.3. De personal funcionari de l’OA BASE, gestió d’ingressos per canvi de
règim jurídic
Paràgraf 1
On diu:
- Seixanta-quatre places d’auxiliar administratiu/iva d’administració general de
personal funcionari, grup C, subgrup C2, a cobrir pel torn lliure, vinculades a 64
llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva (...)
Ha de dir:
- Seixanta-nou places d’auxiliar administratiu/iva d’administració general de
personal funcionari, grup C, subgrup C2, a cobrir pel torn lliure, vinculades a 69
llocs de treball d’auxiliar administratiu/iva (...)
1.4. En relació amb l’organigrama de l’Àrea del SAC fer constar que la unitat de
Gestió Acadèmica dels centres educatius i la unitat de gestió administrativa
dels centres educatius passarà a denominar-se “Gestió Acadèmica dels
Centres Educatius” i “Gestió Administrativa dels Centres Educatius”.
Fer constar que tot el personal docent i de suport a la docència dependrà
funcionalment de la unitat de segon nivell Gestió Acadèmica dels Centres
Educatius i el personal d’administració i serveis dependrà funcionalment de la
unitat de segon nivell Gestió Administrativa dels Centres educatius.

2. Comunicar-ho a BASE – Gestió d’Ingressos, a l’Àrea del Servei
d’Assistència al Ciutadà i a les direccions dels diferents centres
educatius.
3. Comunicar-ho a la Junta de personal funcionari, al Comitè d’empresa,
seccions sindicals UGT i CCOO, USTEC-STEs (IAC), Comitè de BASE i
a la Delegada de personal del Patronat de Turisme.
4. Notificar, si escau, a les persones afectades per aquesta correcció
d’errades el contingut de la mateixa.
Règim de recursos:
Contra aquesta resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
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PUNT 3.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
NÚM. 2/2018 DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos
Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, PSC, ERC, PP i C´s
Abstencions .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)
1. FETS
1.1. En data 24 de novembre de 2017 el Ple de la Diputació de
Tarragona va aprovar inicialment la Plantilla de personal de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2018.
Com sigui que no s'han presentat al·legacions durant el període
d'exposició pública, l'acord inicial ha esdevingut definitiu i la plantilla s'ha
publicat en el BOP número 20, de 29 de gener de 2018.
1.2. Per mitjà d’acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 27
d’abril de 2018, es va aprovar inicialment la modificació 1-2018 de la
plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms i en elles es va amortitzar la
plaça personal funcionari número 164 de tècnic especialista vinculat al
lloc de treball número 316 de tècnic auxiliar especialista, amb adscripció
a Administració i Planificació – Enginyeria Municipal – Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Àrea SAM, perquè el seu
titular va acollir-se a la jubilació anticipada incentivada acordada en el
Pla d’Ordenació de Recursos Humans 1-2018. En el Pla de
Racionalització 1-2018 s’estableix que no és possible amb caràcter
general repostar les places de les persones que accedeixen a la jubilació
anticipada incentivada però sí crear-ne de categoria inferior.
1.3. En aquest sentit i per a poder fer front a les diferents necessitats de
la unitat i dotar de l’estructura a la unitat, l’Àrea del SAM sol·licita la
creació d’una plaça d’auxiliar tècnic/a de personal funcionari, grup C,
subgrup C2, a cobrir pel torn lliure, i vinculada a un lloc de treball
d’auxiliar tècnic/a, complement de destí 14 i 23 punts a efectes del
complement específic, a proveir per adscripció directa, no singularitzat,
amb adscripció a Administració i Planificació – Enginyeria Municipal –
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Àrea SAM.

2. FONAMENTS DE DRET
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2.1. L’art. 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant,
RPEL), estableix que la plantilla de personal de les entitats locals està
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el
personal laboral i l’eventual, agrupades, indicant la denominació
d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les
que es troben vacants i el grup a què pertanyen.
2.2. La competència per aprovar la plantilla de personal és del Ple de la
corporació, d’acord amb l’art. 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
2.3. L’art. 26 del RPEL disposa que l’entitat local ha d’aprovar anualment
la plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el pressupost. Un
exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que
se’n dedueixi i de la relació de llocs serà un dels documents que integren
el pressupost.
L’art. 27.1 del RPEL disposa que la plantilla es pot modificar amb
posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència,
per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació,
supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici
següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa
interna.
2.4. S’ha sol·licitat a l’Àrea d’Intervenció el corresponent informe de
fiscalització.
2.5. A diferència de la Relació de llocs de treball que és negociable en
allò que afecti a les condicions del lloc de treball, la plantilla no ha de ser
objecte de negociació prèvia amb la representació social.
2.6. Acord plenari de data 6 d’abril de 2018 de ratificació de l’acord de la
Mesa general de negociació, de data 7 de març de 2018, relatiu a la
inclusió de places de personal funcionari que han de ser objecte
d’amortització, prèvia jubilació dels seus titulars.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació núm. 2/2018 de la plantilla de
personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l'exercici 2018, en el sentit següent:
-Creació d’una plaça de personal funcionari, d’auxiliar tècnic/a, grup C,
subgrup C2, a cobrir per torn lliure, vinculada a un lloc de treball que
també es crea d’auxiliar tècnic/a, complement de destí 14 i 23 punts a
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efectes del complement específic, a proveir per adscripció directa, no
singularitzat, i adscripció a Administració i Planificació – Enginyeria
Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
– Àrea SAM.
La raó de ser que justifica aquesta creació és fer front a les diferents
necessitats i dotar d’estructura de l’esmentada Unitat que s’ha vist
disminuïda amb la jubilació anticipada incentivada de la persona que
ocupava la plaça de superior categoria a la que es crea número 164 de
tècnic/a especialista, vinculada al lloc de treball núm. 316 de tècnic
auxiliar especialista, grup C, subgrup C1, complement de destí 20 i 47
punts a efectes del complement específic.
Segon. Exposar al públic la modificació núm. 2/2018 de la plantilla de
personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes de presentació, si
escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en
els termes que estableix l’art. 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu.
Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar la modificació de la
plantilla en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració
de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades, si escau.
Quart. Comunicar-ho a la Junta de personal funcionari, al Comitè
d’empresa, seccions sindicals UGT i CCOO, USTEC-STEs (IAC),
Comitè de BASE i a la Delegada de personal del Patronat de Turisme.
Règim de recursos:
Contra l’acord d’aprovació definitiu es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar
del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

PUNT 3.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM.
2/2018 DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos
Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, PSC, ERC, PP i C´s
Abstencions .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)
1. FETS
1.1. En data 24 de novembre de 2017, el Ple de la Diputació de
Tarragona va aprovar inicialment la Relació de llocs de treball de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l’exercici
2018.
Per mitjà d’acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 6 d’abril
de 2018 es va declarar la seva aprovació definitiva i la Relació de llocs
de treball s’ha publicat en el BOPT núm. 70, de data 11 d’abril de 2018.
1.2. Per mitjà d’acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 27
d’abril de 2018, es va aprovar inicialment la modificació 1-2018 de la
plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms i en elles es va amortitzar la
plaça personal funcionari número 164 de tècnic especialista vinculat al
lloc de treball número 316 de tècnic auxiliar especialista, amb adscripció
a Administració i Planificació – Enginyeria Municipal – Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori – Àrea SAM, perquè el seu
titular va acollir-se a la jubilació anticipada incentivada acordada en el
Pla d’Ordenació de Recursos Humans 1-2018. En el Pla de
Racionalització 1-2018 s’estableix que no és possible amb caràcter
general repostar les places de les persones que accedeixen a la jubilació
anticipada incentivada però sí crear-ne de categoria inferior.
1.3. En aquest sentit i per a poder fer front a les diferents necessitats de
la unitat i dotar de l’estructura a la unitat, l’Àrea del SAM sol·licita la
creació d’un lloc de treball d’auxiliar tècnic/a, complement de destí 14 i
23 punts a efectes del complement específic, a proveir per adscripció
directa, no singularitzat, i adscripció a Administració i Planificació –
Enginyeria Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori – Àrea SAM, vinculat a una plaça de personal
funcionari, d’auxiliar tècnic/a, grup C, subgrup C2, a cobrir per torn lliure.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases i del
règim local (en endavant, LBRL) reconeix a les províncies dins l’esfera
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de les seves competències la potestat d’autoorganització. En termes
similars, l’art. 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.2. De conformitat amb l’art. 69 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, la planificació dels recursos humans de les
administracions públiques tindrà com a objectiu contribuir a la
consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de l’eficiència en la
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió
adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació,
promoció professional i mobilitat.
2.3. L’art. 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant,
RPEL) defineix la relació de llocs de treball com l’expressió ordenada del
conjunt de llocs de treball que pertanyen a un ens local, inclou la totalitat
dels existents a l’organització i correspon tant a funcionaris, com a
personal laboral i eventual.
2.4. La competència per aprovar la relació de llocs de treball és del Ple
de la corporació d’acord amb l’art. 33 de la LBRL i 32 del RPEL.
2.5. La creació de nous llocs de treball es porta a terme en base a
l’aplicació de les taules retributives dels llocs de treball tipus prèviament
aprovades pel Ple de la Diputació de Tarragona, d’acord amb la
valoració de llocs efectuada l’any 2000, vigent a l’actualitat, així com
d’acord amb els llocs tipus de personal laboral derivats de les categories
laborals aprovades per conveni col·lectiu.
2.6. Amb la creació de llocs vinculats a places reservades al torn lliure no
es vulnera la LPGE, respecte a les quals només existeix la limitació de
respectar les previsions de la LPGE quant a la taxa de reposició
d’efectius, i al fet que els nomenaments i contractacions temporals han
de supeditar-se a supòsits excepcionals i per a cobrir necessitats urgents
i inajornables.
2.7. En relació amb l’art. 27 del RPEL, la relació de llocs de treball pot
modificar-se durant l’exercici.
2.8. S’ha sol·licitat a l’Àrea d’Intervenció el corresponent informe de
fiscalització.
2.9. D’acord amb l’article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local
amb habilitació de caràcter nacional, l’informe jurídic de la Relació de
llocs de treball ha de portar la nota de conformitat per part de la
Secretaria general.
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Per tant, S’ACORDA:
Primer. Aprovar la modificació núm. 2/2018 de la Relació de llocs de
treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l'exercici 2018, en el sentit següent:
- Creació d’un lloc de treball d’auxiliar tècnic/a, complement de destí 14 i
23 punts a efectes del complement específic, a proveir per adscripció
directa, no singularitzat, i adscripció a Administració i Planificació –
Enginyeria Municipal – Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori – Àrea SAM, vinculat a una plaça de personal
funcionari, d’auxiliar tècnic/a, escala administració especial, subescala
serveis especials, classe comeses especials, grup C, subgrup C2, a
cobrir per torn lliure, que també es crea.
La raó de ser que justifica aquesta creació és fer front a les diferents
necessitats i dotar d’estructura de l’esmentada Unitat que s’ha vist
disminuïda amb la jubilació anticipada incentivada de la persona que
ocupava la plaça de superior categoria a la que es crea número 164 de
tècnic/a especialista, vinculada al lloc de treball núm. 316 de tècnic
auxiliar especialista, grup C, subgrup C1, complement de destí 20 i 47
punts a efectes del complement específic.
Segon. Notificar-ho a les persones interessades, si escau, i publicar-lo al
Butlletí Oficial de la Província així com un extracte al DOGC.
Tercer. Comunicar-ho a la Junta de personal funcionari, al Comitè
d’empresa, seccions sindicals UGT i CCOO, USTEC-STEs (IAC), Comitè
de l'OA BASE-Gestió d'Ingressos i a la Delegada de personal del
Patronat de Turisme.
Règim de Recursos:
Contra l'acord d'aprovació es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la publicació
al Butlletí Oficial de la Província.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de la
Província.

PUNT 3.6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA
DELS ALTS CÀRRECS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

29

DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Aquí, dir d’entrada que és un codi que està bé dintre del marc actual, de
la llei que hi ha, tant autonòmica com estatal. Nosaltres ens abstindrem
per dos motius. Principalment, perquè considero que hi havia un debat
obert, que en certa manera sí que es va tancar, però hi havia un debat
obert interessant amb els portaveus, principalment per allò que és més
important en política que és la línia d’interpretació, què s’interpreta què
és un regal, on vas per un interès, on vas en representació. Hi havia un
debat obert que hagués estat interessant poder seguir. En cap cas està
tancat. No vaig ser jo qui va proposar de seguir-lo, per tant no hi votaré
en contra per aquest motiu. Hi ha un altre que sí que és interessant, que
és que no considero que la conducta dels càrrecs electes en aquest cas
hagi d’estar limitada per un codi sinó precisament per la nostra funció
actualment, la normalitzada, que és la de representació, i aquesta funció
de representació és la que dona peu a regals, xantatges, suborns o a tot
allò que amb aquest codi queda limitat. Considero que la nostra funció
hauria de ser totalment una altra, de corretja de transmissió, de
dinamització, de formar part. Però no és el punt de tenir aquest debat, de
quina és la funció institucional dels càrrecs electes, per tant, és un debat
massa profund i no és el dia ni el moment i, per tant, ho deixaré aquí i
faré una abstenció amb aquesta valoració.”
Sr. Josep Maria Cruset, vicepresident primer:
“Només una qüestió. L’últim punt, la veritat és que no li he sabut notar el
matís del que apunta, però en tot cas, s’havia fet l’esforç, i de fet s’havia
posposat en una sessió plenària el portar aquest punt a aprovació. S’havia
fet l’esforç de compartir-ho entre tothom. I en l’última Junta de Portaveus
que es va tractar això, va quedar només pendent d’una qüestió que
plantejava Esquerra Republicana, i que a més a més ens havíem
emplaçat que si no hi havia resposta s’entenia que quedava resolt, i en
cap moment s’havia deixat la sensació que no quedés tancat
definitivament el debat, i per això ha vingut al plenari. Si els portaveus
haguessin apuntat què no era definitiu el redactat, doncs hauríem explorat
la possibilitat de retardar-ho un mes més. En tot cas, als portaveus va
quedar clar que en el marc del que permet la norma interpretar s’havia fet
el debat entre tots els grups i hi havia consens entre tots els grups, i per
això ha vingut al plenari amb aquesta forma.”
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De conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Recursos
Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el
resultat de votacions que s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, PSC, ERC, PP i C´s
Abstencions .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)
FETS
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de
Catalunya (XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es
va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta
dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens
locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta
dels alts càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis
ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com
les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més
d’uns compromisos generals, els compromisos en relació amb els
conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb
la ciutadania.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs
Transparents de Catalunya es considera un instrument idoni per regular
el comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local, amb les
modificacions introduïdes per adaptar-lo a la realitat d’aquesta
corporació, així com per complir amb el mandat contingut a la Llei
19/2014, de, 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Atès que es considera la creació d’una Comissió Especial de Seguiment
del Codi de Conducta com l’adequada per vetllar pel compliment del
Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en el seu article 55.3, que determina que
els ens locals han d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.
Per tot això, S’ACORDA:
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Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de
Tarragona, el text íntegre del qual consta a l'expedient.
Segon. Aprovar la creació de la Comissió Especial de Seguiment del
Codi de conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Tarragona, amb
igual composició que la Comissió de RH, Ocupació, Emprenedoria i
Assumptes Generals, i amb les funcions que es determinen al mateix
codi.
Tercer. Fer públic aquest acord i el Codi de conducta en el Portal de
transparència de la Diputació de Tarragona.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l’endemà de la seva publicació, davant el 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 seva publicació, davant del Ple de
la Diputació.

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

PUNT 4.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
MILLORES DE SEGURETAT I DRENATGE A LA CARRETERA TV-3223,
DE LA TORRE DE FONTAUBELLA A PRADELL DE LA TEIXETA, AMB
UN PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA DE 1.840.702,08
EUROS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d'Assistència al Territori, el PLE per unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La carretera TV-3223 és una via de trànsit local que comunica
diversos nuclis i poblacions de l'interior del Priorat amb l'N-420.
Comença a la població de la Torre de Fontaubella, travessa Pradell
de la Teixeta al quilòmetre 5,70 i arriba al final a l'N-420. Passa per
una zona accidentada i és una carretera molt estreta.
2. El tram d'aquesta carretera entre Pradell i la Torre de Fontaubella té
una longitud total de 4,929 km, d'amplades i seccions variables, amb
una mitja de 4,0m de calçada, amb molts trams amb amplades de
calçada inferiors a 3,5 metres. També té revolts molt tancats, la
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majoria amb radis menors de 50 metres, i amb una manca important
de visibilitat que dificulta el pas simultani segur de dos vehicles (IMD
de 75 vehicles/dia). També, hi ha hagut 7 accidents en els darrers
cinc anys, un de greu i la majoria amb col·lisions frontals o laterals.
3. Segons la metodologia de priorització d'actuacions del Pla Zonal de
la Xarxa Local de carreteres de la Diputació de Tarragona, aquesta
carretera està catalogada com a tram d'actuació de Prioritat Global
Alta d'acord amb els criteris de Seguretat, Rendibilitat i de Benestar
Social. Pel que fa al criteri de seguretat, la carretera actual d'una
banda té una amplada insuficient, molt allunyada dels 5 metres que
proposen els criteris de disseny del Pla Zonal per carreteres d'IMD
inferiors a 500 vehicles/dia, en un entorn natural i amb un relleu
accidentat, i d'altra banda té una accidentalitat molt alta en relació
amb el trànsit que hi circula.
4. Per aquests motius, la Diputació de Tarragona ha decidit fer una sèrie
d’actuacions de millora de la seguretat i drenatge a la carretera TV3223 i en aquest sentit ha redactat el Projecte de millores de
seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de
Fontaubella a Pradell de la Teixeta, amb un pressupost d’execució
per contracta d’1.840.702,08 euros. L'objectiu és fer actuacions per
millorar la seguretat amb un impacte mínim al paisatge. Es realitzarà
per tant una millora de traçat en els revolts més pronunciats, i a la
resta del tram s’efectuarà una ampliació de la carretera existent, per
tal d’aconseguir una calçada de 5 metres d’amplada mínima, amb
cunetes transitables allà on siguin necessàries.
5. Descripció de les obres
Les obres consisteixen bàsicament en la millora de la seguretat i del
drenatge de la carretera TV-3223 de la Torre de Fontaubella a Pradell, des
del PK 0+000 al Pk 4+929. Els treballs a realitzar són els següents:
-

Ampliació de la calçada actual fins als 5 metres i de la plataforma en
els trams on és necessari.
Execució de cunetes transitables.
Reforç de ferm del paviment existent i estesa d’un nou ferm a les
zones ampliades.
Rectificació del traçat en els trams més perillosos per la circulació i
augment dels radis de les alineacions circulars més petites.
Adaptació de les obres de drenatge transversal a les noves
condicions geomètriques del traçat.
Condicionament dels dos ponts existents millorant les mesures de
seguretat.
Condicionament de la senyalització i sistemes de contenció i
balisament.
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S’ha decidit aprofitar, sempre que ha estat possible, l’esplanada i ferm
existents. El ferm correspon a un tipus de trànsit T-41 secció 4111,
composat per:
Una capa de tot-u artificial de 40 cm. de gruix.
Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una
dotació d’1,4 kg/m2.
Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix
Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una
dotació de 0,4 kg/m2.
Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix
En les zones on s’aprofita la carretera existent, només caldrà estendre la
capa de trànsit (M.B.C. tipus AC 16 surf S de 5 cm de gruix a sobre del
seu reg d’adherència corresponent) així com també, una capa de
regularització.
-

Els ferms per a tots els accessos afectats estaran formats per la secció
següent:
-

Una capa de tot-u artificial de 25 cm. de gruix.
Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica, amb una
dotació d’1,4 kg/m2.
Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix

En els trams on el traçat discorre en terraplè, s’adoptaran uns talussos
3H:2V.
Pels desmunts de la traça en els materials calcaris es podrien adoptar
talussos subverticals 1H:4V. En cas dels materials argilosos del
Muschelkalk mig, es recomana adoptar talussos 1H:1V, excepte en els
desmunts associats entre els PK 0+020 a 0+950 i entre els PK 2+051 a
2+360 on es recomana adoptar talussos 3H:2V.
6. Drenatge
En el tram de projecte la carretera no travessa cap curs permanent
d’aigua, a excepció del barranc del Pas situat al PK 3+600 on existeix
un pont de 10 m de longitud i 5 m d'amplada que no resulta afectat pel
nou traçat, únicament es milloren els sistemes de contenció de
seguretat.
En el PK 0+885 existeix un pont de 15 m de longitud i 5 m d'amplada que
travessa el barranc de les Comes Joanes que no resulta afectat però si
es milloren els sistemes de contenció de seguretat.
En els PK 3+910 i PK 4+620 hi ha dues obres de drenatge existents
tipus "calaix" que tampoc es veuen afectades pel nou traçat, ja que tenen
amplada suficient adaptada al nou condicionament.

34

S’ha realitzat un inventari d’obres de drenatge existents al tram de
projecte, amb un resultat de nou. Es tracta de petites obres de drenatge,
amb dimensions que generalment no excedeixen els 2 metres de llum.
Atès que es tracta d’un projecte de millora i amb nou traçat en alguns
trams, s’ha adoptat el criteri de realitzar noves obres de drenatge amb
brocs i aletes d’entrada i sortida, conservant les condicions de desguàs
actuals de les O.D. existents.
Per dimensionar les noves obres de drenatge transversal s’han seguit els
criteris fixats per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Pel que fa al drenatge longitudinal, a la zona de desmunt s’ha previst
una cuneta “transitable” formigonada d’1,20m d’amplada, i 10 cm de taló
i amb 12 cm gruix total. Quan aquestes cunetes creuen els diferents
accessos a d’altres camins i finques particulars s’han previst suaus
transicions amb guals de formigó. En alguns trams on hi ha marges de
pedra seca, per tal de no afectar-los, les mides de la cuneta s'adaptarà
a l'espai existent.
En els llocs on es faci necessari, s'ha previst una cuneta a peu de
terraplè revestida.
La precipitació de càlcul serà la corresponent a un període de retorn de
10 anys, tal com preveu la “Instrucción 5.2-IC. Drenaje superficial” per a
carreteres amb baixa intensitat de trànsit.
7. Seccions tipus
La secció tipus adoptada per al condicionament de la carretera TV-3223
és la següent:
-

Calçada: 2 carrils x 2,50 = 5,00 m
Vorals: amplada variable
Berma: 0,5 m (en terraplè)

Els vorals tenen una amplada mínima de 0,50m en els llocs on no hi ha
cuneta remuntable, per tal d'aconseguir una amplada mínima de
plataforma de 5,50m. Entre el PK 0+000 i l’estació del ferrocarril de la
Torre de Fontaubella situada en el PK 1+400, s'ha previst un voral d'1,00m
d'amplada on no hi ha cuneta transitable, per tal de donar més seguretat
al trànsit de vianants.
El talús adoptat en terraplè és 3H / 2V, que permet l’estesa d’una capa
de terra vegetal i posterior hidrosembra.
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En els trams en desmunt aquest talús varia entre els 3H/2V a les zones
on tenim materials argilosos i sorrencs i els 1H/4V als desmunts en
zones rocoses o amb materials més.
8. Ferms
S’adopta com a trànsit de disseny el valor calculat de IMDp = 3 vehicles
pesants/dia/carril, que correspon a una categoria de trànsit T42. Per a la
definició del dimensionalment del ferm de la carretera s’adopta una
categoria de trànsit T41 per donar-li més durabilitat.
La categoria d'esplanada considerada és una E1. L’esplanada natural sota
la capa de terra vegetal en alguns trams de la carretera, d’acord amb
l’estudi geològic-geotècnic, es considera constituïda per sòls tolerables;
per tant per aconseguir una esplanada de categoria E1 serà necessària,
segons la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, annexada a l’Ordre Circular
10/2002 de data 30 de setembre de 2002, l’aportació de 45 cm de sòl
seleccionat tipus 2 o 60 cm de sòl adequat.
A les zones d’ampliació de nou traçat, s’estima necessari la retirada d’una
capa de terra vegetal d’uns 30 cm de gruix.
La secció de ferm adoptada és la 4111, corresponent a trànsit T41 i
esplanada E1. La composició de la secció adoptada dimensionat, segons
la norma 6.1.-IC “Secciones de firme”, és la següent:
-

Capa de trànsit: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16
surf S
Reg d’adherència: Emulsió catiònica ECR-1d
Capa intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22
base G
Reg d’imprimació: Emulsió catiònica ECI
Base granular: 40 cm de tot-u artificial

9. Serveis Afectats
-

Soterrament d'una línia elèctrica de baixa tensió que va paral·lela
a la nova calçada a l'alçada del PK 1+400.

10. Obres Complementàries
Les obres complementàries són les següents:
-
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Ampliació del tauler dels dos ponts existents per donar més
amplada a la calçada i donar espai per la instal·lació de noves
barreres de seguretat.

Es reposaran alguns dels marges de pedra seca que quedin afectats pel
nou traçat de la carretera.
-

Es reposen els accessos a les finques i camins.
Construcció d'un mur de blocs d'escullera en la zona de contenció
dels talussos del marge dret a l'alçada del PK 3+760, per tal de
respectar els límits del camí existent.
Es reposarà, així mateix, la senyalització vertical i horitzontal i la
col·locació de barreres de seguretat; i les mesures correctores com
l’extensió de terra vegetal als talussos de terraplè i la hidrosembra a
tots els talussos.

11. Aquest projecte conté la determinació dels terrenys que es
consideren necessaris d’adquirir o ocupar per a la seva execució.
12. D’acord amb l’article 19, del Text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, l’aprovació dels
projectes de carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels béns i d’adquisició dels drets
corresponents, així com la declaració d’urgent ocupació dels béns i
adquisició dels drets que pertoquin, inclosos els béns i drets
compresos en el replantejament del projecte i en les modificacions
d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes
d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació
de servituds.
13. Aquest projecte disposa del corresponent informe de supervisió de
caràcter favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
4. Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa,
Reglament de la llei d’expropiació forçosa, aprovat per Decret de 26
d’abril de 1957 i altres disposicions concordants.
5. Altres aspectes sobre procediment: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei
40/2015, d’1 d0octubre de règim jurídic del sector públic, la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques, Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic del ens locals i altres disposicions
concordants.
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6. Altres aspectes tècnics: Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
carreteres i altres disposicions concordants.
En conseqüència, S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Projecte de millores de seguretat i drenatge a
la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la
Teixeta, amb un pressupost d’execució per contracta de 1.840.702,08
€, que conté annex d’expropiacions amb la relació de béns i drets
afectats, amb indicació dels seus titulars i domicili, superfície, situació
cadastral i aprofitament del bé o dret.
2. Declarar la utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració
d’urgent ocupació dels béns i adquisició de drets que figuren a la
relació concreta i individualitzada que conté l’esmentat projecte, als
efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds, d’acord amb el que disposa l’article 19.2 del
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost.
3. Exposar al públic l’esmentat projecte pel termini de trenta dies hàbils,
perquè si fos necessari es puguin formular reclamacions.
Transcorregut l’esmentat termini la Diputació resoldrà sobre el
projecte i, si s’escau, sobre les reclamacions, d’acord amb l’article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

PUNT 4.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA TRAVESSERA DE LA RIBA, CARRETERA
C-240Z I TV-7044, AMB UN PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER
CONTRACTA DE 675.299,34 EUROS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d'Assistència al Territori, el PLE per unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Antecedents
Les carreteres C-240z i TV-7044 formen part de la xarxa viària local
de la Diputació de Tarragona i travessen la zona urbana de la
població de la Riba. La intensitat mitjana diària de trànsit és elevada,
amb 1.995 vehicles/dia, especialment el trànsit de camions, amb un
3,70% de pesants respecte el total, a causa de les fàbriques
papereres que hi ha al mig del nucli urbà i que generen aquests
fluxos.
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Aquest tram urbà té gairebé una longitud de 2.500 metres, amb unes
amplades variables, entre els 4,5 i els 8 metres. Aquest fet fa que en
bona part del tram no es pugui compatibilitzar el trànsit de vehicles en
els dos sentits i el trànsit de vianants. També hi ha un seguit de
revolts perillosos i tancats, amb molt poca visibilitat. S'hi ha produït 1
accident en els darrers 5 anys. La travessera actual no té una
continuïtat de la vorera al llarg de tota aquesta trama urbana i això fa
que molts vianants hagin de transitar en part per la calçada, amb el
risc que comporta en matèria de seguretat viària.
L’any 2017 es va estudiar la possibilitat de fer una variant per tal de
donar resposta a aquesta situació. Els costos econòmics i ambientals
d'aquesta solució eren alts i no es podia donar solució a l'accés dels
vehicles pesants a les fàbriques papereres si aquestes no feien una
inversió important per canviar el seu procés de producció, per tant no
era possible treure el trànsit de camions de la travessera urbana.
2. Metodologia de priorització.
Segons la metodologia de priorització d’actuacions del Pla Zonal de
la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona, aquests
trams estan catalogats com a trams d’actuació de Prioritat Alta,
d’acord amb els criteris de Seguretat, Rendibilitat i de Benestar
Social.
Pel que fa al criteri de seguretat, la travessera de la TV-7044 actual té
una amplada en bona part de la mateixa insuficient, inferior als 6,6
metres que proposa els criteris de disseny del Pla Zonal per
carreteres amb IMD superiors a 1.500 vehicles/dia i en travesseres
urbanes. Tot i aquest dèficit, aquest criteri de seguretat seria mig
perquè tot aquest tram té poca accidentalitat.
Segons el criteri de rendibilitat la prioritat és alta, ja que la inversió
necessària per millorar aquests trams és relativament baixa en relació
amb el trànsit que hi circula.
Finalment, la prioritat segons el criteri de Benestar Social també és
alta ja que els trams d’actuació són travesseres urbanes amb
itineraris de vianants molt freqüentats.
3. En aquest sentit la Diputació de Tarragona, per mitjà del Servei
d’Assistència al Territori ha redactat el Projecte de condicionament de
la travessera de la Riba, carreteres C-240z i TV-7044, amb un
pressupost d’execució per contracta de 675.299,34 euros.
4. Descripció de les obres
Les obres consisteixen a condicionar les travesseres C-240z i TV7044. L’actuació més important que s’hi preveu és la nova
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construcció i/o remodelació de les voreres per tal de donar-los
continuïtat i establir una millora important en la seguretat viària dels
vianants.
Aquestes voreres tindran una secció variable segons l’espai
disponible i la necessitat de calçada per raons de traçat, garantint un
mínim d’1 metre per tots els casos. El paviment de la vorera és de
panot de 9 pastilles de color gris de 20x20x4 cm. La vorada de
delimitació de la mateixa haurà de ser tipus T2. On hi hagi presència
de guals per a vehicles es col·loca una vorada de tipus remuntable.
La continuïtat de les voreres amb les interseccions dels diferents
carrers i accessos es resol amb llambordí de 20x10x8 cm de color
gris, per tal de prioritzar aquest itinerari respecte els vehicles i de
dotar-lo així de més visibilitat.
A l’espai comprès entre el PK 0+923 i el PK 1+016 de la TV-7044,
atès que no és possible instal·lar vorera per l’estrenyiment puntual
d’aquest punt i per la tipologia de drenatge existent de la carretera, es
projecta un carril per a vianants separat de la calçada amb balises, i
amb el seu paviment pintat de color, per tal de donar-li una
visualització diferenciada.
S’adequaran també els guals existents i s’adaptaran els passos per
persones amb mobilitat i visibilitat reduïda amb paviments tàctils i a
diferent nivell per tal de complir amb la llei d’igualtat d’oportunitats, no
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat.
En tots aquests trams on s’efectuen voreres també es realitzarà un
reforç del paviment amb mescla bituminosa en calent de 5 cm de
gruix (MBC tipus AC16 surf S a sobre del seu reg d’adherència
corresponent). En aquells trams però, que per necessitats del
drenatge, cotes dels diferents accessos als habitatges, desnivell
existent amb la vorera, etc. serà necessari prèviament un fresat del
paviment abans d’executar aquesta nova capa de trànsit. Així mateix,
en algun tram també s’efectuarà una capa intermitja de regularització
d’un gruix mig aproximat de 4 cm.
4.1.- Drenatge.
Bona part de la travessera urbana disposa ja de sistema de recollida
d’aigües pluvials. Tot i això s’ha hagut d’ampliar en una sèrie de
punts atès que aquest era insuficient o estava disposat de manera
superficial amb algun element sortint que podia provocar algun tipus
d’accident.
En els trams dels revolts més tancats dels PK 1+300 i 1+750 de la
TV-7044, per tal de guanyar amplada útil de voral, s’ha decidit
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enderrocar la cuneta existent i soterrar aquest drenatge amb un tub,
fins connectar-lo al següent embornal.
De manera general, pels diferents trams es preveuen tubs de
polipropilè de 315, 400 i 500 mm de diàmetre. Es col·locaran
buneres tipus bústia cada 25 metres i l’execució de pous de registre
cada 50 metres i en els canvis d’alineació.
Pel que fa a la travessera de la carretera C-240z, es projecta
construir una cuneta “transitable” formigonada pel seu marge dret a
sobre de la cuneta existent per tal de millorar la seguretat viària
d’aquest tram. Les dimensions d’aquesta són 1,20 m d’amplada, 12
cm de taló i 12 cm de gruix total.
4.2.- Estructures
A causa de la implantació de la nova vorera s’ha redefinit la vialitat de
la travessera i és per aquest motiu que serà necessari construir
diverses escales i murs de contenció.
4.3.- Serveis afectats
Atesa la tipologia d’aquest projecte, els serveis afectats poden estar
ocasionats per l’execució de les obres del col·lector d’aigües pluvials
així com per l’execució de les diferents estructures, per tant s’afecten
una xarxa de gas i diferents escomeses d’aigua i llum ocasionades
per les construccions de les diferents escales.
4.4.- Obres complementàries
Es preveuen les següents:
Construcció del reductor de velocitat tipus “pas de vianants” a
la carretera C-240z al PK 30+520 per tal de disminuir la
velocitat dels vehicles i millorant d’aquesta manera la seguretat
viària.
Col·locació de balisses delimitadores per tal de separar la
calçada de vehicles de l’itinerari de vianants projectat entre el
PK 0+920 i el PK 1+020 de la TV-7044
Col·locació de baranes noves en aquells llocs amb possibilitat
de caiguda o talussos importants.
Retirada i reubicació de les columnes d’enllumenat existent
junt amb la seva canalització entre el PK 1+760 a 1+820 de la
TV-7044 a l’altre costat de la travessera.
Col·locació a cota d’altres punts de llum, que de manera
general queden afectats per la construcció de la vorera.
Col·locació de diferents papereres al llarg de la travessera
urbana.
Col·locació de barrera simple de seguretat tipus BMSNC2/T
amb 2 tanques sobreposades a l’alçada del marge dret del PK
1+520.
Restitució de la jardineria i reg afectat al carrer del Pont per
l’execució del mur corresponent.
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Es reposarà i adaptarà la senyalització vertical necessària i el repintat
de la senyalització horitzontal, així com també les mesures
correctores com l’extensió de terra vegetal als talussos de terraplè i la
hidrosembra a tots els talussos.
5. Relació de béns i drets.
Aquest projecte conté la determinació dels terrenys que es
consideren necessaris d’adquirir o ocupar per a la seva execució.
D’acord amb l’article 19, del Text refós de la Llei de carreteres,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, l’aprovació dels
projectes de carreteres comporta la declaració d’utilitat pública i la
necessitat d’ocupació dels béns i d’adquisició dels drets
corresponents, així com la declaració d’urgent ocupació dels béns i
adquisició dels drets que pertoquin, inclosos els béns i drets
compresos en el replantejament del projecte i en les modificacions
d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes
d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació
de servituds.
6. Informe de supervisió. Aquest projecte disposa del corresponent
informe de supervisió de caràcter favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
4. Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa,
Reglament de la llei d’expropiació forçosa, aprovat per Decret de 26
d’abril de 1957 i altres disposicions concordants.
5. Altres aspectes sobre procediment: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei
40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques, Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic del ens locals i altres disposicions
concordants.
6. Altres aspectes tècnics: Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres i Decret 293/2003,
de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de
carreteres i altres disposicions concordants.
En conseqüència, S’ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el Projecte de condicionament de la travessera de
la Riba, carretera C-240z i TV-7044, amb un pressupost d’execució
per contracta de 675.299,34 euros, que conté annex d’expropiacions
amb la relació de béns i drets afectats, amb indicació dels seus
titulars i domicili, superfície, situació cadastral i aprofitament del bé o
dret.
2. Declarar la utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la declaració
d’urgent ocupació dels béns i adquisició de drets que figuren a la
relació concreta i individualitzada que conté l’esmentat projecte, als
efectes d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o
modificació de servituds, d’acord amb el que disposa l’article 19.2 del
Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost.
3. Exposar al públic l’esmentat projecte pel termini de trenta dies hàbils,
perquè si fos necessari es puguin formular reclamacions.
Transcorregut l’esmentat termini la Diputació resoldrà sobre el
projecte i, si s’escau, sobre les reclamacions, d’acord amb l’article
235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

PUNT 4.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE
CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-1050 DE LA SÉNIA A
ROSSELL, AMB UN PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA
DE 928.273,47 EUROS, DE DECLARACIÓ D’URGENT OCUPACIÓ
DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PEL PROJECTE, D'INICI DE
L'EXPEDIENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA I D'APROVACIÓ INICIAL
DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa dels Serveis
d'Assistència al Territori, el PLE per unanimitat ACORDA:
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Mitjançant acord del Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de 22
de desembre de 2017 es va aprovar inicialment el Projecte de
condicionament de la carretera T-1050, de la Sénia a Rossell, amb un
pressupost d’execució per contracta de 928.273,47 euros.
2. En compliment del que disposa l’article 235.2 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, el projecte ha estat sotmès a informació pública,
mitjançant anunci en el BOP, núm. 11, de 16 de gener de 2018,
sense que s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions.
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3. S’ha sol·licitat informe a l’Ajuntament de la Sénia, a la Comunitat de
Regants del Riu Sénia i a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de
l’Ebre i autoritzacions a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Diputació
de Castelló per afectar el projecte àmbits de llurs competències.
4. Amb data 13 de febrer de 2018 s’ha rebut de la Diputació de Castelló
autorització per executar les obres subjecte a un seguit de condicions
que es descriuen en la mateixa.
5. Amb data 26 de febrer de 2018 s’ha rebut de l’Ajuntament de la Sénia
certificat del seu acord de la Junta de Govern Local pel qual acorden
donar compte de l’informe tècnic favorable sobre el projecte i també
trameten l’informe favorable de la Comunitat de Regants del Riu
Sénia.
6. Amb data 10 d’abril de 2018 s’ha rebut un informe favorable de
l’Agència Catalana de l’Aigua per efectuar les obres del projecte que
es tramita amb un seguit de condicions que consten en l’expedient.
Tanmateix caldrà tenir en compte que no serà possible executar les
obres mentre no es disposi de l’autorització administrativa de la
Confederación Hidrográfica del Jucar.
7. Amb data 24 d’abril de 2018 s’ha rebut de l’Oficina de Medi Ambient
de les Terres de l’Ebre l’informe d’avaluació ambiental sobre les
obres de condicionament de la carretera T-1050, de la Sénia a
Rossell, al terme municipal de la Sénia, i en el qual es considera que
les actuacions proposades no han d’afectar de manera apreciable els
valors de la xarxa Natura 2000, sempre que en l’autorització d’obres
de l’òrgan substantiu que derivi d’aquesta sol·licitud s’incorporin les
condicions addicionals detallades en l’apartat 3.4 de l’informe, sense
perjudici ni excepció d’altres tràmits que corresponguin en
compliment de la normativa sectorial vigent.
8. Amb data 3 de maig de 2018 el Servei d’Assistència al Territori emet
informe sobre el conjunt d’informes i autoritzacions atorgades en el
sentit següent:
Diputació de Castelló
Amb data 13 de febrer de 2018 el Servei de Carreteres de la
Diputació de Castelló resolen autoritzar les obres sol·licitades amb un
seguit de condicionants:
Previ a la pavimentació del tauler del pont, es requereix un
fresat. I realitzar la junta amb el paviment existent amb
coordinació amb el Servei de Carreteres de la Diputació de
Castelló.
Repintar les marques vials afectades per les obres.
Mantenir els actuals pretils de formigó del pont.
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Resposta: No hi ha cap inconvenient a acceptar les condicions
exigides pel Servei de Carreteres de la Diputació de Castelló.
Servei Territorial a les Terres de l'Ebre (Oficina de Medi Ambient)
Amb data 24 d'abril de 2018 els Serveis Territorials a les Terres de
l'Ebre de la Generalitat de Catalunya consideren que les actuacions
proposades no han d'afectar de manera apreciable els valors de la
xarxa Natura 2000, sempre que s'incorporin les condicions següents:
Delimitar les zones d'actuació per evitar el pas de maquinària
cap a l'entorn.
La maquinària ha d'utilitzar els camins existents i deixar-los en
bones condicions en finalitzar l'obra.
No deixar aplecs i amuntegaments temporals de terres o
formigons en els entorns de la zona d'actuació.
Neteja de les pales, culleres i altres elements de la maquinària
d'obra abans de sortir a les vies públiques.
Classificar el residus que es generin d'acord amb el Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus.
Resposta: No hi ha cap inconvenient a acceptar les condicions
exigides pels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre
Agència Catalana de l'Aigua
Amb data 10 d'abril de 2018 s’ha rebut l'informe favorable de
l'Agència Catalana del Aigua amb un seguit de condicions generals i
particulars:
Disposar d'arquetes per retenir els sòlids i lixiviats.
Fer-se càrrec del manteniment i neteja del tram de llera sobre
el que se situa el pont, així com el punt de desguàs de la nova
xarxa de pluvials.
No ocasionar durant les obres afeccions sobre el medi hídric.
Garantir la continuïtat hídrica.
Comunicar inici i final de les obres.
Disposar de les autoritzacions de propietaris afectats.
Resposta: No hi ha cap inconvenient a acceptar les condicions
exigides per l'Agència Catalana del Aigua, tanmateix es fa constar
que la conservació i explotació del pont sobre el riu Sénia correspon
a la Diputació de Castelló, per tant serà la Diputació de Castelló qui
haurà de fer-se càrrec del manteniment i neteja del tram de llera
sobre el que se situa el pont un cop acabades les obres.
Tot i disposar de l’informe favorable de l’Agència Catalana de
l’Aigua, per poder iniciar les obres, caldrà haver obtingut
l’autorització administrativa de la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer.
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Comunitat de Regants del Riu Sénia
El president de la Comunitat de Regants del Riu Sénia amb data 26
de febrer de 2018 ha informat favorablement el projecte de
condicionament de la carretera T-1050, de la Sénia a Rosell.
Ajuntament de la Sénia
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Sénia en sessió de
26 de febrer de 2018 ha acordat informar favorablement el projecte
de condicionament de la carretera T-1050 de la Sénia a Rosell.
9. Aquest projecte conté la determinació dels terrenys que es
consideren necessaris d’adquirir o ocupar per a la seva execució.
10. D’acord amb l’article 19, apartats 2 i 3 del Text refós de la Llei de
carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost,
l’aprovació dels projectes de carreteres comporta la declaració
d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns i d’adquisició dels
drets corresponents, així com la declaració d’urgent ocupació dels
béns i adquisició dels drets corresponents, inclosos els béns i drets
compresos en el replantejament del projecte i en les modificacions
d’obres que es puguin aprovar posteriorment, als efectes
d’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició o modificació
de servituds.
11. La declaració d’urgent ocupació determina que en l’expropiació
forçosa s’apliqui el procediment d’urgència en l’ocupació dels béns
afectats, d’acord amb el que estableix l’article 52 de la Llei, de 16 de
desembre de 1954, d’expropiació forçosa.
12. Durant la fase de tramitació del projecte s’han detectat modificacions
en la relació dels propietaris afectats, les quals s’incorporen en la
relació de béns i drets afectats, als efectes d’aprovar aquesta relació
inicialment i els tràmits posteriors.
13. Per tal de no demorar la posterior aprovació definitiva de la relació de
béns i drets afectats, es preveu la seva aprovació tàcita si no es
presenten reclamacions ni al·legacions.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
2. Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
3. Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost i Reglament general de carreteres, aprovat pel
Decret 293/2003, de 18 de novembre.
4. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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5. Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa,
Reglament de la llei d’expropiació forçosa, aprovat per Decret de 26
d’abril de 1957 i altres disposicions concordants.
6. Aspectes sobre procediment: Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques, Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic del ens locals i altres disposicions
concordants.
En conseqüència, S’ACORDA:
1. Acceptar les consideracions i condicions exigides en els informes i
autoritzacions emesos pels organismes afectats pel Projecte de
condicionament de la carretera T-1050, de la Sénia a Rossell, tal com
consta en l’informe emès pel Servei d’Assistència al Territori de data
3 de maig de 2018.
2. Modificar la relació de béns i drets afectats del Projecte de
condicionament de la carretera T-1050, de la Sénia a Rossell amb les
variacions que s’han detectat en les dades.
3. Aprovar definitivament el Projecte de condicionament de la carretera
T-1050, de la Sénia a Rossell, amb un pressupost d’execució per
contracta de 928.273,47 euros. Tanmateix l’execució de les obres
d’aquest projecte no es podrà iniciar mentre no es disposi de
l’autorització de la Confederación Hidrográfica del Júcar. D’acord amb
el que disposa l’article 235.3 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i l’article 19.2 del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat
pel decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, aquesta aprovació
comporta la declaració d’utilitat pública, la necessitat d’ocupació i la
declaració d’urgent ocupació dels béns i drets afectats pel projecte
als efectes de l’expropiació forçosa, l’ocupació temporal i la imposició
o modificació de servituds. Aquesta declaració inicia l’expedient
d’expropiació forçosa i comporta la urgent ocupació dels béns i drets
afectats per l’expropiació, els quals consten en la relació concreta i
individualitzada del Projecte de condicionament de la carretera T1050, de la Sénia a Rossell, d’acord amb allò que preveu l’article 19.2
del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu
2/2009, de 25 d’agost, als efectes d’aplicar el procediment que regulen
els articles 52 de la Llei, de 16 de desembre de 1954, d’expropiació
forçosa i 56 i següents del seu Reglament.
4. Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris
formulada a l’efecte i la descripció dels béns i drets afectats per
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l’expropiació, per tal de poder executar el projecte d’obres esmentat,
que es descriu tot seguit:
Terme municipal de la Sénia
AFECTAT

NOM I DOMICILI DEL TITULAR
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA
GARCIA CAÑIGUERAL, NURIA
BAUTISTA ROMERO, JOSE
BELLAUBI CABALLER, JOSE
RAMON
BELLAUBI CABALLER , JOSE
RAMON
BELLAUBI CABALLER, JOSE
RAMON
DIPUTACION DE CASTELLON
PRADES SOLER, BENJAMIN
PRADES GARCIA, MARIA LUISA
RODRÍGUEZ LLEIXÀ,
M.ROSARIO
VIDAL MARCOVAL FRANCISCA
HEREDEROS DE
BLESA SERRET, MANUEL
AGENCIA CATALANA DE
L'AIGUA
SANCHEZ ALTES, SALVADOR
QUEROL GAVALDA,
HERNANDO
SANCHEZ ALTES ,SALVADOR
SABATE MESEGUE, JOSE
INMOBILIARIA LES MATALTES
SL
AJUNTAMENT DE LA SENIA
BLESA SERRET, MANUEL

REFERENCIA CADASTRAL
Naturalesa,
aprofitament i
Núm Expropiació
classe del bé
Polígon
Parcel·la
m²
Finca
afectat
1
66
0016301BF7001E0001KP Urbanitzable
2
107
0017401BF7001G0001RT Urbanitzable
3
9
55
271
No urbanitzable
4
6
55
394
No urbanitzable

OBSERVACIONS

5

485

55

272

No urbanitzable

6

415

55

320

No urbanitzable

7
8
9
10

13
143
127
228

55
55
55
55

348
336
254
347

No urbanitzable
No urbanitzable
No urbanitzable
No urbanitzable

11

40

55

346

No urbanitzable

12
13

137
40

55
55

345
194

No urbanitzable
No urbanitzable

14
15

88
6

55
55

9008
344

No urbanitzable
No urbanitzable

16
17
18

353
144
245

55
55
55

121
334
120

No urbanitzable Oc. temporal: 57m2
No urbanitzable
No urbanitzable Oc. temporal: 67m2

19
20
21

23
497
11

55
341
No urbanitzable Oc. temporal: 43m2
TERRENY MUNICIPAL Urbanitzable
Oc. temporal: 214m2
55
193
No urbanitzable Oc. temporal: 36m2

5. Obrir un període d’informació pública durant el termini de 20 dies
hàbils mitjançant la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província, en un del diaris de major circulació de la
província, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Sénia, per tal que
es puguin formular reclamacions i al·legacions davant de la Diputació
de Tarragona. En el cas que els titulars de finques siguin
desconeguts o s’ignori el lloc de notificació, aquesta s’efectuarà per
mitjà d’anunci publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, tal i com
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. En el supòsit
que no es presentin reclamacions i al·legacions, l’esmentada relació
esdevindrà aprovada definitivament.
6. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de la Sénia, a la Diputació de
Castelló, a la Comunitat de Regants del Riu Sénia, a l’Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre i a l’Agència Catalana de l’Aigua.
7. Notificar individualment aquest acord als interessats.
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Règim de recursos:
Contra l’apartat 3 d’aquest acord es poden interposar els recursos
següents:
-

-

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

PUNT 5.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESMENA D’UN ERROR
MATERIAL
EN
LA
CODIFICACIÓ
D’UNA
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA APROVADA AL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 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:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups
polítics CiU, PSC, ERC, PP i C´s
Abstencions .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)

1.- En el pressupost de la Corporació de l’exercici 2018 es va aprovar
l’aplicació pressupostària 1200/425/46200 Subvencions Ajuntaments
Eficiència Energètica PAES, amb una dotació de 100.000€.
2.- Posteriorment, amb la modificació de crèdit núm. 2 es va suplementar
l’aplicació amb 400.000€ més, per un total de crèdits de 500.000€
d’acord amb les necessitats estimades per la unitat gestora.
3.- En el pressupost de la Corporació de l’exercici 2017 ja existia la
mateixa aplicació pressupostària i en la modificació de crèdit núm. 3 es
va aprovar el canvi de codificació del capítol 4 a capítol 7 passant a ser
1200/425/76200.
4.- Per error material, en el pressupost inicial de la Corporació de
l’exercici 2018 es va proposar la codificació incorrecta en el capítol 4 de
l’esmentada aplicació pressupostària. La unitat gestora ha sol·licitat el
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canvi de capítol de l’aplicació pressupostària a capítol 7 d’acord amb les
despeses a justificar pel beneficiari.
En conseqüència, S’ACORDA:
Esmenar, per error material, la codificació de l’aplicació pressupostària
1200/425/46200 que passarà a ser 1200/425/76200 Subvencions
Ajuntaments Eficiència Energètica PAES.

PUNT 5.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA
DENOMINACIÓ DE DUES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.
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, PSC, ERC, PP i C´s
Vots en contra .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)

1.- En el pressupost de la Corporació de l’exercici 2018 consten les
següents aplicacions pressupostàries de despesa:
-

2010/334/48180
Mediterrani.

SN

Colles

Castelleres.

Participació

-

2010/334/78926 SN Colles Castelleres. Inversions.

Jocs

2.- La Unitat gestora d’aquestes subvencions nominatives, un cop vistes
les peticions del beneficiari, estima oportú modificar l’activitat
subvencionada en el capítol 4, així com completar el nom de les 2
aplicacions pressupostàries, de tal forma que les descripcions han de
quedar de la següent manera:
-

2010/334/48180 SN Colles Castelleres de la demarcació de
Tarragona. Actuacions i participació Jocs Mediterrani.

-

2010/334/78926 SN Colles Castelleres de la demarcació de
Tarragona. Inversions.

En conseqüència, S’ACORDA:
Aprovar els canvis de denominació de les aplicacions pressupostàries
2010/334/48180 on es substitueix “SN Colles Castelleres. Participació
Jocs Mediterrani” per “SN Colles Castelleres de la demarcació de
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Tarragona. Actuacions i participació Jocs Mediterrani”; i 2010/334/78926
“SN Colles Castelleres. Inversions” per “SN Colles Castelleres de la
demarcació de Tarragona. Inversions”.

PUNT 5.3.- DACIÓ DE COMPTE DE L’APLICACIÓ A LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 16A DEL REIAL
DECRET LEGISLATIU 2/2004 PEL QUE FA A LES INVERSIONS
FINANCERAMENT SOSTENIBLES (IFS) I DEL GRAU DE
COMPLIMENT DELS CRITERIS PREVISTOS RESPECTE DE LES IFS
DELS PRESSUPOSTOS 2016 I 2017 QUE S’HAN FINANÇAT AMB
CÀRREC ALS SUPERÀVITS DELS EXERCICIS 2015 I 2016
RESPECTIVAMENT, EN COMPLIMENT DE LA DISPOSICIÓ
ADDICIONAL 6A DE LA LLEI ORGÀNICA D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
“L’Interventor general dóna compte de l’informe d’Intervenció relatiu a
l’aplicació a la Diputació de Tarragona de la DA16 del RDL 2/2004 pel
que fa a les inversions financerament sostenibles i del grau de
compliment dels criteris previstos respecte de les IFS del pressupost
2016 que s’han finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de
l’exercici 2015 i de les IFS del pressupost 2017 que s’han finançat amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2016, en compliment
de la DA6 de la LOEPFS.
En el mateix informe, s’ha fet un anàlisi de:
-

-

L'execució de les que es qualifiquen com a inversions
financerament sostenibles (IFS) finançades amb el superàvit
derivat de la liquidació de l’exercici 2015 i executades
definitivament a 31/12/2017.
La determinació i l'execució de les que es qualifiquen com a
inversions financerament sostenibles (IFS) finançades amb el
superàvit derivat de la liquidació de l’exercici 2016 i que
s'acabaran d'executar fins el 31/12/2018.

Les conclusions rellevants de l’informe són:
Superàvit afectat a la reducció d’endeutament nét de l’article 32 de la
LOEPSF
− Del superàvit afectat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015
a la reducció de l'endeutament nét, d'acord a l'article 32 de la
LOEPSF, s'ha aplicat a finançar IFS incorporades al pressupost 2016

51

i definitivament executades durant l'exercici 2017. Per tant, no s'ha
derivat necessitat de reduir l'endeutament nét.
− Del superàvit afectat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016
a la reducció de l'endeutament nét, d'acord a l'article 32 de la
LOEPSF, s'ha aplicat a finançar IFS incorporades al pressupost
2017. Aquestes IFS hauran de completar-se encara durant l'exercici
2018 d'acord a la seva execució definitiva per determinar si es
procedeix a la reducció d'endeutament nét.
Normativa d’aplicació:
- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Disposició addicional sisena (DA6). Regles
especials per al destí del superàvit pressupostari per a l’exercici 2014.
(LOEPSF)
- RD llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de
caràcter econòmic. Disposició addicional novena. Prorroga per a
l’exercici 2015 la DA6 de la LO 2/2012.
- Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2016,
Disposició addicional 82a. de destí del superàvit 2015 de les entitats
locals.
- Disposició addicional setzena (DA16) del RDL 2/2004 pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’hisendes locals sobre què s’entén per inversió
financerament sostenible.
D’acord amb tot l’anterior i de conformitat amb la normativa d’aplicació,
S’ACORDA:
Primer. Quedar assabentats de l'execució definitiva de les inversions
financerament sostenibles del 2016, finançades amb superàvit 2015 i del
grau de compliment de la DA16 del RDL 2/2004. Es dóna per tancat l'ús
del superàvit d'aquest exercici:
ORN anys
Org Prog Econ S
Aplicació
2016 i 2017
3010 453 61949 2 Regulació del trànsit xarxa de carreteres
63.131,83
3020 453 60963 2 Construcció accés cooperativa Benissanet T-324
135.149,53
3020 453 61901
Complement carreteres en execució
2.009,81
3020

453

3020

453

3020

453

3020

453
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61939 2 Condicionament MasPujols
61951 2 Condicionament accés a Maspujols 2a fase T704
61955 2 Condicionament travessera Pobla de Montornés
T-210
61972 2 Condicionament pont accés a Santa Oliva TV2128

Prog
DA16
453
453
453

2.133.484,74 453
683.506,08 453
336.623,22 453
9.655,68 453

3060

453

61901

Reforç de ferm

1.158.816,93 453
TOTAL 4.522.377,82

Segon. Quedar assabentats de la relació definitiva d’inversions
financerament sostenibles del 2017, finançades amb superàvit 2016 i del
grau de compliment de la DA16 del RDL 2/2004. Aquestes IFS hauran
de completar-se encara durant l'exercici 2018 i per tant, seran objecte
d'informe d'avaluació derivat de la liquidació 2018.
- IFS 2017: Capítol 6

Org Prog Econ S
Aplicació
3020 453 61957 2 Actuacions puntuals ctra. La Palma vinebre T-2237
3020 453 61962 2 Condicionament travessera Sant Salvador
TV-2127
3020 453 61966 2 Condicionament travessera Prat de
Compte 2a fase T-361
3020 453 61956 1 Actuacions puntuals carretera accés a
Vespella TV-2021
3020 453 61964 1 Condicionament carretera l'Argilaga-Nulles
TP-2031
3020 453 61904 2 Reforç de ferm
3020 453 61976 2 Millora del drenatge a la travessera de
Tivenys T-30
3060 453 60900 2 Execució de millores puntuals de seguretat
i drenatge CT
3060 453 60901 2 Execució de millores puntuals de seguretat
i drenatge TE
4020 920 62701 2 Adequació edifici nova seu BASE
TOTAL

Import
expedient de
O's
despesa Superàvit Prog
Fase D
16: 1er any DA16
640.742,25

640.742,25 453

385.031,00

385.030,99 453

77.408,13

77.408,13 453

14.189,67

0,00 453

1.999.900,00
0,00 453
1.797.551,52 1.797.551,51 453
215.840,78

0,00 453

1.145.864,68

0,00 453

523.608,23
0,00 453
12.946,41
10.492,49 933
6.813.082,67 2.911.225,37

- IFS 2017: Capítol 7

Org Prog Econ S
Aplicació
1010 342 76220 2 CONVENI AJUNTAMENT DE TARRAGONA
SUBSEUS JOCS MEDITERRANIA
1010 342 76221 2 CONVENI AJUNTAMENT DEL VENDRELL
SUBSEUS JOCS MEDITERRANIA

Import
expedient de
despesa - Os Superàvit
Fase D
16: 1er any

Prog
DA16

2.610.251,15 1.146.585,02

933

1.291.735,42

933

0,00
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1010

342 76228 2 CONVENI AJUNTAMENT DE CAMBRILS
SUBSEUS JOCS MEDITERRANIA
79.367,13
79.367,13 933
342 76245 2 CONVENI AJUNTAMENT SALOU SUBSEUS
JOCS MEDITERRANIA
363.000,00
212.458,87 933
342 76246 2 CONVENI AJUNTAMENT REUS SUBSEUS
JOCS MEDITERRANIA
1.805.320,00
851.975,58 933
342 76241 2 CONVENI AJUNTAMENT DE CALAFELL
SUBSEUS JOCS MEDITERRANIA
723.500,00
0,00 933
342 76240 2 CONVENI AJUNTAMENT LA SELVA DEL
CAMP SUBSEUS JOCS MEDITERRANIA
60.321,85
0,00 933
342 76244 2 CONVENI AJUNTAMENT ALTAFULLA
SUBSEUS JOCS MEDITERRANIA
252.565,72
138.128,60 933
342 76247 2 CONVENI AJUNTAMENT VALLS SUBSEUS
JOCS MEDITERRANIA
181.324,30
0,00 933
942 76227 2 Conveni Aj.Tortosa Millora infrastructures
mpals
900.000,00
0,00 933
942 76228 2 Conveni Aj.Cambrils Millora infrastructures
mpals
200.000,00
0,00 933
942 76253 2 Conveni Aj.Villalba i els Arcs millora
infrastrucutres
11.604,01
11.604,01 933
450 76201 2 Subvenció obres municipal PENTA
446.033,82
432.838,54 453
336 76230 2 Conveni Ajt Banyeres del Penedès
Arranjament casa Fontanilles
170.000,00
62.071,87 933
942 76223 2 Conveni Aj. Amposta Millora infrastructures
mpals
627.850,10
627.850,10 933
942 76207 2 PEIS 2014 saldo partida 2017
41.968,39
37.977,50 Varis
942 76202 2 PAM 2008-11
186.681,12
186.681,12 Varis
942 76212 2 PAM 2013-16
2.777.875,94 1.217.309,48 Varis
942 76217 1 PAM 2017-2020
320.454,96
130.409,75 Varis
942 76200 2 Ajuts excepcionals bèns d'inversió
585.323,28
238.981,96 Varis
942 76201 2 FEDER
357.301,20
46.108,29 Varis
942 76208 2 Pla extraordinari d'inversions municipals
1.471.711,30 1.112.103,58 Varis
943 76500 2 Conveni Consells Comarcals programes
inversions
1.404.348,09
599.592,29 Varis
330 76202 2 Ajuts subvencions extraordinàries per obres
461.393,10
315.310,66 Varis
330 76210 2 Programa inversions equipaments culturals
687.437,45
520.858,19 Varis
333 76203 2 Conveni museu casteller
788.040,03
444.515,03 336
336 76261 2 Conveni Aj.Rocafort millores ruta Císter
15.000,00
15.000,00 336
TOTAL 18.820.408,36 8.427.727,57

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
3070
2010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
2010
2010
2010
2010

- TOTAL IFS 2017

Descripció

Import
expedient de
despesa – Fase
D

O's Superàvit
16: 1er any

IFS 2017: Capítol 6

6.813.082,67

2.911.225,37

IFS 2017: Capítol 7

18.820.408,36

8.427.727,57

TOTAL IFS 2017
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25.633.491,03 11.338.952,94

Tercer. Publicar al web corporatiu el grau d'execució de les IFS's,
d’acord amb el que estableix el punt 6 de la DA16 del RDL 2/2004.
Quart. L’Interventor informarà al MINHAP de la relació definitiva d’IFS
executades en els termes i terminis que siguin establerts per aquest
organisme, d’acord amb les previsions del punt 8 de la DA16 del RDL
2/2004.”
PUNT 5.4.- DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE
EL COMPLIMENT DELS TERMINIS PER AL PAGAMENT DE LES
OBLIGACIONS D’ACORD AMB LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA
QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA
MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS. PRIMER
TRIMESTRE 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
“L’Interventor dóna compte de l’informe trimestral a 31 de març de 2018
relatiu al compliment dels terminis per al pagament de les obligacions
d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials, que és com segueix:
“D’acord amb l’informe del servei de Comptabilitat, l’article quart de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, en el seu apartat tercer, estableix que els
tresorers o els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de
pagament.
Aquest informe ha de remetre's als òrgans competents del Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, així com als ens que en cada
Comunitat Autònoma tinguin atribuïda la tutela financera.
Francesc Cid Grau, Tresorer, i Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la
Diputació de Tarragona, INFORMEN:
1. Els períodes mig de pagament ponderat, període mig de pagament
excedit, així com el nombre i import d’obligacions pagades dins del
termini legal i fora d’aquest en el trimestre es presenten per ens dins
l’annex 1 i resumits al quadre següent:
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CORPORACIÓ
TURISME
BASE

Període
mig de
pagament
(dies)
42
34
25

Pagaments
dins
el Pagaments fora el període
període legal de 30 dies
legal de 30 dies
Nombre de
Nombre de Import total
Import total
pagaments
pagaments
2.346
2.360.764,31
148
563.211,77
309
383.548,17
6
21.182,70
474
631.897,55
0
0,00

L’evolució del període mig de pagament ponderat en l’últim any és la
següent:

Període mig de pagament (dies)
CORPORACIÓ
TURISME
BASE

1T 2017
46
46
29

2T 2017

3T 2017

4T 2017

1T 2018

43
37
19

34
27
27

42
33
40

42
34
25

PERÍODE MIG DE PAGAMENTS
50
45
40

DIES

35
30

CORPORACIÓ

25

TURISME

20

BASE

15
10
5
0
1T 2017 2T 2017 3T 2017 4T 2017 1T 2018
TRIMESTRE

2. Els períodes mig de pendent de pagament, període mig de pendent de
pagament excedit, així com el nombre i import de les obligacions
pendents de pagament del trimestre es presenten per ens dins l’annex 2
i resumits al quadre següent:
Període
mig de
pendent
de
pagament
(dies)
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Pendents de pagament
dins el període legal de 30
dies
Nombre de
Import total
pendents de
pagament

Pendents de pagament fora
el període legal de 30 dies
Nombre de
pendents de
pagament

Import total

CORPORACIÓ
TURISME
BASE

35
42
31

1.007
58
227

2.046.960,40
50.667,12
510.235,12

94
5
3

455.362,25
25.826,65
63.548,21

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

CORPORACIÓ
TURISME
BASE

Nombre d’operacions
pendents de
reconeixement
0
0
0

Import total

0€
0€
0€

“”

PUNT 5.5.- DACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS. PRIMER TRIMESTRE 2018.
De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i
Economia, el PLE queda assabentat del següent:
“L'Interventor, d’acord amb la Base d’Execució del Pressupost número 5,
dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms a data 31 de març de 2018,
segons les dades comptables que consten a l’expedient. L'informe és el
següent:
“Fets
Finalitzat el trimestre de referència i comptabilitzades les operacions es
procedeix a obtenir del programari de comptabilitat les dades referents a
l’execució pressupostària.
Les dades s’han confeccionat en base a la informació registrada a data 2
de maig de 2018 i estan subjectes a variacions perquè s’han obtingut
sense haver-se efectuat el tancament trimestral de la comptabilitat, ja
que resta pendent encara realitzar el tancament i obertura de l'exercici
immediat anterior. Aquest mateix fet implica que no s’hi veuen reflectits
els compromisos de despesa de caràcter plurianual amb càrrec a
l’exercici 2018 vigents.
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D'altra banda a les xifres exposades no es veu reflectida la modificació
de crèdit número 2 dels pressupostos de la Corporació i del Patronat de
Turisme, atès que l'aprovació definitiva s’espera el mes de maig.
Fonaments de dret
L’article 207 del Reial Decret Llei 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals estableix que la
Intervenció de l’ens local remetrà informació de l’execució del
pressupost i del moviment de la tresoreria en els terminis i amb la
periodicitat que el Ple estableixi.
El contingut mínim d’aquesta informació es determina a la regla 53 de la
Instrucció del model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
Igualment, la Base d’execució del Pressupost número 5 estableix
l’obligació de la Intervenció de donar compte trimestralment sobre
l’execució del Pressupost de la Corporació i dels seus Organismes
Autònoms, llevat del quart trimestre que se’n donarà compte amb la
liquidació del Pressupost.
Conclusions
1. Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de la Diputació i
els seus organismes autònoms d'acord amb els annexos presentats i el
resum adjunt per al trimestre de referència.
Ens

Pressupost
definitiu

Corporació

241.243.104’39

28.039.439’83

11’62 %

27.817.129’40

11’53 %

BASE

19.385.725’80

1.449.475’36

7’48 %

3.422.427’35

17’65 %

Turisme

10.085.474’14

41.060’09

0’41 %

1.068.728’29

10’60 %

Ajustos
de
consolidació

-5.861.400’00

0,00

0’00 %

0,00

0’00 %

264.852.904’33

29.529.975’28

11’15 %

32.308.285’04

12’20 %

Consolidat

Drets
% drets /
reconeguts néts press.

Obligacions
reconegudes
nétes

% oblig./
press.

“”

6. ASSUMPTES
D’INGRESSOS

DEL

CONSELL

RECTOR

DE

BASE-GESTIÓ

PUNT 6.1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 25, 36 I 37
DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE BASEGESTIÓ D’INGRESSOS.
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DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Gràcies. Aquí faré un vot contrari ja que ens consta, sabem, que els
treballadors i les treballadores de BASE volen, demanen i reivindiquen
poder formar part del mateix conveni que els treballadors de la pròpia
Diputació, per tant hi votarem en contra.”
Sr. Joan Piñol, president de l’OA BASE-Gestió d’Ingressos:
“Moltes gràcies, senyor President.
Senyor Fernández, jo només volia fer-li un petit aclariment. Fa poc, deu
fer uns mesos, es va produir una votació per part de tots els treballadors
de BASE en la qual se sotmetia un model de conveni a la proposta de
tots els treballadors de BASE. I només destacar-li que la conclusió final
d’aquella votació va ser d’un vot de diferència. Per tant, com vostè diu
que els treballadors de BASE es volen incorporar aquí. En tot cas, hi ha
un grup de treballadors de BASE que té una opinió i hi ha un grup de
treballadors de BASE que en té una altra, i penso que és molt just que
tinguem en compte aquesta diferència que tan sols és d’un vot. Moltes
gràcies.”

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, PSC, ERC, PP i C´s
Vots en contra .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)
1. FETS
1.1. El Conveni Col·lectiu vigent de BASE-Gestió d’Ingressos preveu:
- Article 25.1: Promoció horitzontal per mèrits del seu personal
laboral fix.
- Article 36: Estructura salarial.
- Article 37.2: Premis per serveis efectius.
1.2. En data 7 de novembre de 2016 es va rebre un informe d’Intervenció
favorable amb observacions i recomanacions del projecte de Capítol
I del pressupost general de l’OA BASE-Gestió d’Ingressos per a
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l’exercici 2017 amb les conclusions següents respecte als articles
que ens ocupen:
- Article 25: Es recomana que s’incorpori la valoració dels llocs
de treball.
- Article 36: Es recomana regularitzar la situació derivada dels
complements retributius atès que aquesta s’està allargant en el
temps en no haver-se subscrit un nou conveni regulador.
1.3. En data 12 d’abril de 2017 es va rebre una petició d’informe
complementari de la cap de secció de Planificació i Organització en
relació amb les transformacions dels complements de lloc del
personal que va participar i superar els processos corresponents a la
promoció per mèrits en els termes que estableix l’article 25.1 del
Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’OA BASE-Gestió
d’Ingressos.
1.4. En data 20 d’abril de 2017, Intervenció va emetre informe de
fiscalització número 937, amb motiu de la modificació número 2 de la
RLT de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.
El resultat de la fiscalització va ser desfavorable, per la part que
afectava a la modificació de la RLT de l’OA BASE-Gestió
d’Ingressos, en la qual es sol·licitaven una sèrie de transformacions
de determinats llocs de treball, respecte a les quals es conclou que
es considera necessari l’emissió d’un informe que analitzi si les
modificacions de complement de lloc i l’augment retributiu es
consideren adequacions retributives, així com explicar la naturalesa
jurídica i justificació de la modificació.
1.5. En data 21 d’abril de 2017 la Cap de Recursos Humans i Qualitat de
l’OA BASE-Gestió d’Ingressos va emetre un informe complementari
en què es facilitava la informació sol·licitada per la cap de secció de
Planificació i Organització.
1.6. En data 2 de maig de 2017 la cap de secció de Planificació i
Organització va emetre un primer informe jurídic relatiu a les
conseqüències derivades de l’aplicació de l’article 25.1 del Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l’OA BASE-Gestió d’Ingressos en el
qual, en resum, es feien les consideracions jurídiques següents:
a. Els convenis col·lectius poden reconèixer un complement
salarial específic de carrera professional que retribueixi la
progressió professional.
b. Recomana l’aplicació d’aquesta promoció professional
associada a la persona mitjançant un complement de carrera
professional.
c. Recomana una nova redacció de l’article 25 del Conveni
Col·lectiu del personal laboral de l’OA BASE-Gestió
d’Ingressos incloent aquest nou complement.
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d. Recomana suspendre el pagament de l’increment retributiu
assolit per aquest sistema, reconegut per diversos decrets o,
alternativament, associar-lo a un complement personal
transitori prèvia suspensió de l’article 25 del Conveni Col·lectiu.
1.7. En data 8 de maig 2017 la Cap de Recursos Humans i Qualitat de
l’OA BASE-Gestió d’Ingressos va emetre un informe resposta a
l’informe de la cap de secció de Planificació i Organització en què es
proposa:
a. Mantenir les condicions laborals pactades en Conveni
Col·lectiu, els pactes socials i econòmics vigents i que els
canvis no afectin a les persones que ja han superat la
promoció professional.
b. Que s’informi favorablement la Relació de Llocs de Treball de
2017 fins que no s’apliquin les recomanacions de l’informe
anterior.
c. Endarrerir l’aplicació d’aquestes recomanacions fins que
l’escenari de negociació sigui l’adequat.
d. Que es donin instruccions per realitzar un canvi de nom
transitori del complement per aplicar-ho a les persones que ja
han superat la promoció professional.
1.8. En data 25 de maig de 2017 la cap de secció de Planificació i
Organització va emetre un segon informe jurídic amb les següents
conclusions:
a. Negociar un nou redactat de l’article 25 del Conveni Col·lectiu.
b. Associar a un complement personal transitori l’aplicació de
l’article 25 del Conveni Col·lectiu prèvia suspensió mentre no
es negociï un nou redactat.
1.9. En data 13 de juny de 2017 l’Àrea de RH i PAO va acordar amb
Intervenció que mentre s’estigués fent l’anàlisi de si s’ha incrementat o
no la massa salarial de 2017 respecte a la de 2016 es suspendria
l’abonament en nòmina de l’import que reflecteix la promoció per
mèrits de les persones incloses en el decret corresponent al segon
semestre de 2016.
1.10. En data 21 de juny de 2017 la cap de secció de Planificació i
Organització va emetre un tercer informe jurídic en el qual es
concloïa:
a. Que justificava l’increment que havia experimentat la massa
salarial del personal laboral corresponent a 2017 en relació
amb la de 2016.
b. Que el pagament de la promoció per mèrits de les persones
incloses en el decret (corresponent al segon semestre de
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2016) estava sotmès a la modificació del redactat de l’article
25 del Conveni Col·lectiu de l’OA BASE i a que s’estableixi un
nou concepte retributiu de complement de carrera
professional. Sempre i quan la Intervenció General informés
favorablement respecte a la retroactivitat de l’esmentat
complement.
1.11. En data 4 de juliol de 2017 la cap de Serveis Econòmics de la
Intervenció General va emetre un informe en relació amb les
conclusions posades de manifest en l’informe de fiscalització sobre
la proposta de modificació número 2 de la RLT de l’OA BASE, a
partir dels efectes derivats de l’aplicació de l’article 25 del Conveni
Col·lectiu de l’Organisme amb les següents conclusions:
a. Serà necessari tramitar la corresponent modificació de l’article
25 del Conveni Col·lectiu de l’Organisme en la qual s’incorpori
el complement de carrera professional associat a les persones
afectades respectant el límit de la massa salarial que es
determini per al 2017.
b. S’informa favorablement la possibilitat d’atendre el pagament
des del punt de vista econòmic, sense perjudici de donar
compliment al procediment legal que es determini per a
l’aprovació d’aquest complement.
c. La Intervenció proposa analitzar la retroactivitat d’aquest
increment en un nou informe que s’emetrà al respecte.
1.12. En data 27 de juliol de 2017 la Cap de Recursos Humans i Qualitat
de l’OA BASE-Gestió d’Ingressos va emetre un informe justificatiu
sobre la retroactivitat de l’article 25 del Conveni de l’Organisme en
dos casos concrets.
1.13. En data 13 de juliol de 2017 la representació de l’OA BASE-Gestió
d’Ingressos i els representants dels treballadors van signar l’acord de
modificació dels articles 25 i 36 del Conveni Col·lectiu del Personal
Laboral de l’Organisme d’acord amb les recomanacions proposades
als informes d’Intervenció i l’àrea de Recursos Humans i PAO.
1.14. En data 13 de juliol de 2017 la representació de l’OA BASE-Gestió
d’Ingressos i els representants dels treballadors van signar l’acord
d’aplicació del premi per 30 anys de serveis efectius a la Diputació
de Tarragona al personal laboral de l’Organisme.
1.15. En data 30 de gener de 2018 es signa per part de les parts
legitimades, la Representació de BASE i els Representants dels
Treballadors, l’Acord Parcial de Modificació dels articles 25 i 36 del
Conveni Col·lectiu del personal laboral BASE-Gestió d’Ingressos i
l’Acord Parcial de Modificació de l’article 37 del Conveni Col·lectiu
del personal laboral BASE-Gestió d’Ingressos, segons el que es
descriu a continuació:
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“Acord – Modificació dels articles 25 i 36 del Conveni Col·lectiu del
Personal Laboral de BASE-Gestió d’Ingressos.
(...)
Primer. Modificar la redacció de l’article 25 del Conveni Col·lectiu del
Personal Laboral de BASE-Gestió d’Ingressos de la manera següent:
Article 25. Promoció interna i per mèrits.
1. La promoció professional es realitzarà per promoció interna i per
mèrits entre el personal laboral fix de l’Organisme.
a. (...)
b. Per superar el procés, els aspirants hauran de superar un
concurs de mèrits i realitzar una entrevista de valoració.
c. Sistema de valoració:
- Entrevista de valoració dels coneixements (5 punts)
- (...)
d. (...)
e. La retribució d’aquesta promoció es realitzarà per la via d’un
complement anomenat Complement de carrera professional.
L’import d’aquest complement serà el resultat de la diferència
entre el complement de lloc de la categoria d’origen i el de la
nova, assolida mitjançant la promoció.
Segon. Modificar l’article 36 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral
de BASE-Gestió d’Ingressos per incorporar el nou Complement de
carrera professional, afegint el punt 2.c. a l’actual redactat.
Article 36. Estructura Salarial
1.
(...)
2.
L’estructura salarial del personal laboral al servei de BASE
s’ajustarà als següents conceptes:
b.
(...)
c.
Complement de carrera professional. De percepció
mensual i de caràcter consolidable. Està destinat a retribuir la
progressió aconseguida dins del sistema de promoció per mèrits.
La seva aplicació serà progressiva i acumulable.
d.
(...)
Tercer.- Determinar que, excepcionalment, el pagament del
complement de carrera professional que resulti del Sistema de
Valoració per Mèrits s’aplicarà amb caràcter retroactiu a la data en què
es va interrompre el procés de promoció per mèrits l’any 2016.
Quart. Aprovar l’actualització del Sistema de Valoració per Mèrits del
personal laboral de BASE-Gestió d’Ingressos annexat a aquest acord.”
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“Acord – Modificació de l’article 37 del Conveni Col·lectiu del Personal
Laboral de BASE-Gestió d’Ingressos.
(...)
Primer. Incorporar el premi per 30 anys de serveis efectius a la
Diputació de Tarragona mitjançant la modificació de la redacció de
l’article 37 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de BASE-Gestió
d’Ingressos de la manera següent:
Article 37. Pagues extraordinàries
(...)
4. El personal que compleixi trenta anys de serveis efectius a la
Diputació de Tarragona tindrà dret a escollir entre una de les opcions
següents:
a) Concessió de mitja paga per import íntegre de mitja
mensualitat.
b) Gaudir de mig mes de vacances.
La sol·licitud s’haurà de presentar al registre general de BASE dels
Serveis Centrals durant el tercer trimestre de l’any anterior en que es
genera el dret.
Segon. Excepcionalment, es concedirà aquest premi al personal que
durant el 2017 hagi complert els 30 anys de serveis efectius a la
Diputació de Tarragona.”

1.16. El Consell Rector de BASE-Gestió d’Ingressos del 16 de març de
2018 va dictaminar favorablement sobre l’Acord parcial de
modificació dels articles 25, 26 i 27 del Conveni Col·lectiu del
personal laboral de BASE.
No obstant, és precís efectuar una esmena a l’abast de l’aplicació de
l’article 37, en la mesura que la interpretació literal del precepte
podia comportar la no aplicació al personal laboral de BASE.
1.17. En data 3 d’abril de 2018 la Mesa General de Negociació en el
punt tres, acordava:
“- 3. Proposta d’acord del premi de 30 anys per als serveis prestats del
personal de BASE-Gestió d’Ingressos.
(...)
Que el personal de BASE-Gestió d’Ingressos disposi d’un premi per 30
anys de serveis prestats en els mateixos termes que el personal
funcionari i laboral de la Diputació de Tarragona amb caràcter retroactiu
des del 2017. -”

1.18. La Representació de BASE i els Representants dels Treballadors
han aprovat, en data 23 d’abril de 2018, l’esmena de l’acord parcial
de l’article 37 adopta el 30 de gener de 2018, en els termes
següents:
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“- Primer. Incorporar el premi per 30 anys de serveis efectius a BASE
mitjançant la modificació de la redacció de l’article 37 del Conveni
Col·lectiu del Personal Laboral de BASE-Gestió d’Ingressos de la
manera següent:
Article 37. Pagues extraordinàries
(...)
4. El personal que compleixi trenta anys de serveis efectius a BASE
tindrà dret a escollir entre una de les opcions següents:
a) Concessió de mitja paga per import íntegre de mitja mensualitat.
b) Gaudir de mig mes de vacances.
La sol·licitud s’haurà de presentar al registre general de BASE dels
Serveis Centrals durant el tercer trimestre de l’any anterior en que es
genera el dret.
Segon. Excepcionalment, es concedirà aquest premi al personal que
durant el 2017 hagi complert els 30 anys de serveis efectius a BASE. –“

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que
les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment,
d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2.2. L'art. 9.6 dels Estatuts de BASE estableixen que correspon al
President de l’organisme proposar al Consell Rector les iniciatives
que siguin necessàries per millorar el compliment dels fins de BASE.
3. CONCLUSIONS
Per tot això, es conclou que:
3.1

Aplicar l’acord de modificació dels articles 25 i 36 del vigent
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Organisme en els
termes següents:
“- Acord – Modificació dels articles 25 i 36 del Conveni Col·lectiu
del Personal Laboral de BASE-Gestió d’Ingressos.
(...)
Primer. Modificar la redacció de l’article 25 del Conveni Col·lectiu
del Personal Laboral de BASE-Gestió d’Ingressos de la manera
següent:
Article 25. Promoció interna i per mèrits.
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1. La promoció professional es realitzarà per promoció interna i per
mèrits entre el personal laboral fix de l’Organisme.
a. (...)
b. Per superar el procés, els aspirants hauran de superar un
concurs de mèrits i realitzar una entrevista de valoració.
c. Sistema de valoració:
- Entrevista de valoració dels coneixements (5 punts)
- (...)
d. (...)
e. La retribució d’aquesta promoció es realitzarà per la via
d’un complement anomenat Complement de carrera
professional. L’import d’aquest complement serà el resultat
de la diferència entre el complement de lloc de la categoria
d’origen i el de la nova, assolida mitjançant la promoció.
Segon. Modificar l’article 36 del Conveni Col·lectiu del Personal
Laboral de BASE-Gestió d’Ingressos per incorporar el nou
Complement de carrera professional, afegint el punt 2.c. a l’actual
redactat.
Article 36. Estructura Salarial
1. (...)
2. L’estructura salarial del personal laboral al servei de BASE
s’ajustarà als següents conceptes:
b. (...)
c. Complement de carrera professional. De percepció
mensual i de caràcter consolidable. Està destinat a retribuir la
progressió aconseguida dins del sistema de promoció per
mèrits. La seva aplicació serà progressiva i acumulable.
d. (...)
Tercer.- Determinar que, excepcionalment, el pagament del
complement de carrera professional que resulti del Sistema de
Valoració per Mèrits s’aplicarà amb caràcter retroactiu a la data en
què es va interrompre el procés de promoció per mèrits l’any 2016.
Quart. Aprovar l’actualització del Sistema de Valoració per Mèrits
del personal laboral de BASE-Gestió d’Ingressos annexat a aquest
acord. -”
“- Acord – Modificació de l’article 37 del Conveni Col·lectiu del
Personal Laboral de BASE-Gestió d’Ingressos.
(...)
Primer. Incorporar el premi per 30 anys de serveis efectius a la
Diputació de Tarragona mitjançant la modificació de la redacció de
l’article 37 del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de BASEGestió d’Ingressos de la manera següent:
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Article 37. Pagues extraordinàries
(...)
4. El personal que compleixi trenta anys de serveis efectius a la
Diputació de Tarragona tindrà dret a escollir entre una de les
opcions següents:
a) Concessió de mitja paga per import íntegre de mitja mensualitat.
b) Gaudir de mig mes de vacances.
La sol·licitud s’haurà de presentar al registre general de BASE dels
Serveis Centrals durant el tercer trimestre de l’any anterior en que
es genera el dret.
Segon. Excepcionalment, es concedirà aquest premi al personal
que durant el 2017 hagi complert els 30 anys de serveis efectius a
la Diputació de Tarragona. -”

3.2

Aquesta modificació no suposa cap increment del pressupost de
2018 perquè es va preveure la seva aplicació.

3.3

Aplicar l’acord de modificació de l’article 37 del vigent Conveni
Col·lectiu del Personal Laboral de l’Organisme en els termes
següents:
“- Primer. Incorporar el premi per 30 anys de serveis efectius a
BASE mitjançant la modificació de la redacció de l’article 37 del
Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de BASE-Gestió
d’Ingressos de la manera següent:
Article 37. Pagues extraordinàries
(...)
4. El personal que compleixi trenta anys de serveis efectius a
BASE tindrà dret a escollir entre una de les opcions següents:
a) Concessió de mitja paga per import íntegre de mitja mensualitat.
b) Gaudir de mig mes de vacances.
La sol·licitud s’haurà de presentar al registre general de BASE dels
Serveis Centrals durant el tercer trimestre de l’any anterior en que
es genera el dret.
Segon. Excepcionalment, es concedirà aquest premi al personal
que durant el 2017 hagi complert els 30 anys de serveis efectius a
BASE. –“

3.4

Aplicar al personal de l’OA BASE-Gestió d’Ingressos el premi per
30 anys de serveis prestats en els mateixos termes que al
personal funcionari i laboral de la Diputació de Tarragona i amb
caràcter retroactiu des del gener 2017, segons l’acord de la Mesa
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General de Negociació de la Diputació de Tarragona de 3 d’abril
de 2018; indicat al punt 1.17 dels fets.
3.5

No es pot determinar el cost que suposarà, atès que, les persones
que tenen dret a percebre el premi de 30 anys de serveis efectius,
poden optar a percebre’l en forma de salari o vacances.

Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Aprovar la modificació dels articles 25 i 36 del Conveni Col·lectiu
del personal laboral BASE-Gestió d’Ingressos, d’acord amb l’Acord
Parcial de modificació del 30 de gener de 2018 indicada al punt 2.1. de
les conclusions que consten a la part expositiva d’aquest acord.
Segon: Aprovar la modificació de l’article 37 del Conveni Col·lectiu del
personal laboral BASE-Gestió d’Ingressos, d’acord amb l’Acord Parcial
de modificació del 30 de gener de 2018 i a la seva posterior esmena
adoptada el 23 d’abril de 2018, indicada al punt 2.3. de les conclusions
que consten a la part expositiva d’aquest acord.
Tercer: Aplicar al personal de l’OA BASE-Gestió d’Ingressos el premi
per 30 anys de serveis prestats en els mateixos termes que al personal
funcionari i laboral de la Diputació de Tarragona i amb caràcter retroactiu
des del gener de 2017, segons l’acord de la Mesa General de
Negociació de la Diputació de Tarragona de 3 d’abril de 2018, indicat al
punt 1.17 dels fets.

PUNT 6.2.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I
INSPECCIÓ DE DIVERSOS CONCEPTES I D’ACCEPTACIÓ DE LA
REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI I INSPECCIÓ DE DIVERSES
TAXES I IMPOSTOS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL.
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, PSC, ERC, PP i C´s
Abstencions .................... 1 del diputat membre del grup polític
CUP (Sr. Edgar Fernández)
L’Ajuntament de Calafell ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 9 d’abril de 2018, relatiu a la delegació i
a la revocació de diverses delegacions de facultats en matèria de gestió
tributària, recaptació i inspecció, a favor de la Diputació de Tarragona, de
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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), que indiquem a continuació:
Delegacions
a) Delegació de facultats en matèria de gestió tributària de la taxa

per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
b) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període

voluntari de:
1. Taxa de l’ocupació de la via pública amb parades i llocs de
venda als mercats ambulants (modalitat padró)
2. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a
favor
d’empreses
explotadores
de
serveis
de
subministraments d’interès general
3. Quotes d’urbanització per compensació
4. Quotes de conservació
c) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període

executiu de:
1. Taxa per expedició de documents i prestació de serveis de
caràcter administratiu
2. Taxa sobre plaques, patents i distintius
3. Taxa per la retirada de vehicles de la via pública
4. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
5. Taxa per la utilització de columnes i altres instal·lacions
anàlogues per l’exhibició de publicitat
6. Taxa pels serveis de l’emissora municipal
7. Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa
en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a
l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions
periòdiques
8. Taxa per la prestació dels serveis de l’àrea de serveis
personals
9. Taxa pel servei de transport escolar
10.Taxa per activitats de control sanitari, en matèria de
tatuatges, pírcings i micropigmentació
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11.Taxa per activitats de control higiènic-sanitari de les
piscines d’ús públic del municipi de Calafell
12.Taxa per activitats de control sanitari, en matèria de
protecció de la salut
13.Taxa per la prestació de serveis especials
14.Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a parcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
15.Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa
16.Taxa per col·locació de tarimes i tribunes i altres elements
anàlegs en terrenys d’ús públic
17.Taxa de l’ocupació de la via pública amb quioscos,
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics
18.Taxa de l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb
mercaderies, materials de construcció, runa, tanques,
contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc.
19.Taxa de l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús
públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment
o de les voreres
20.Taxa per utilització d’instal·lacions municipals per la
celebració d’unions en matrimoni, unions estables de
parella i benvingudes a la societat
21.Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor
d’empreses
explotadores
de
serveis
de
subministraments d’interès general
22.Preu públic per a la venda de textos, publicacions i
impresos
23.Preu públic per serveis de comerç
24.Preu públic serveis joventut
25.Preu públic serveis turisme
26.Preu públic serveis esport
27.Preu públic benestar social
28.Preu públic per serveis de medi ambient
29.Preu públic per serveis de cultura i ensenyament
30.Preu públic per serveis de treball
31.Quotes de conservació
32.Multes i sancions administratives, coercitives i de
convivència ciutadana.
d) Delegació de facultats en matèria d’inspecció de la taxa per

l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Revocacions

70

a) Revocació de la recaptació en període voluntari de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, delegació adoptada per acord
del ple municipal del 6 de maig de 2004 i acceptada per la
Diputació de Tarragona per acord del ple del 4 de juny de 2004.
b) Revocació de la recaptació en període voluntari de la Taxa
llicències d’auto-taxi, delegació adoptada per acord del ple
municipal del 4 de juliol de 2000 i acceptada per la Diputació de
Tarragona per acord del ple del 28 de setembre de 2000.
c) Revocació de la recaptació en període voluntari de la taxa del
mercat municipal, delegació adoptada per acord del ple municipal
del 4 de juliol de 2000 i acceptada per la Diputació de Tarragona
per acord del ple del 28 de setembre de 2000.
d) Revocació de la recaptació en període voluntari de la taxa
d’amarres Base Nàutica Segur, delegació adoptada per acord del
ple municipal del 4 de juliol de 2000 i acceptada per la Diputació
de Tarragona per acord del ple del 28 de setembre de 2000.
e) Revocació de la inspecció de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, delegació adoptada per acord del ple
municipal del 8 d’octubre de 2002 i acceptada per la Diputació de
Tarragona per acord del ple del 29 de novembre de 2002.
f) Revocació de la inspecció de la taxa per l’atorgament de llicències
urbanístiques, delegació adoptada per acord del ple municipal del
8 d’octubre de 2002 i acceptada per la Diputació de Tarragona per
acord del ple del 29 de novembre de 2002.
g) Revocació de la inspecció de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de construcció,
runa, tanques, contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc.,
delegació adoptada per acord del ple municipal del 8 d’octubre de
2002 i acceptada per la Diputació de Tarragona per acord del ple
del 29 de novembre de 2002.
h) Revocació de la inspecció de la taxa per l’obertura de sondatges o
rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via
pública del paviment o de les voreres, delegació adoptada per
acord del ple municipal del 8 d’octubre de 2002 i acceptada per la
Diputació de Tarragona per acord del ple del 29 de novembre de
2002.
La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Calafell varen formalitzar, en
data 21 de gener de 2001, conveni de delegació de facultats.
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L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 10 de maig de 2018,
és favorable a l’acceptació de la delegació de l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple
en la sessió del dia 9 d’abril de 2018, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:
a) Delegació de facultats en matèria de gestió tributària de la taxa

per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
b) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període

voluntari de:
1. Taxa de l’ocupació de la via pública amb parades i llocs de
venda als mercats ambulants (modalitat padró)
2. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a
favor
d’empreses
explotadores
de
serveis
de
subministraments d’interès general
3. Quotes d’urbanització per compensació
4. Quotes de conservació
c) Delegació de facultats en matèria de recaptació en període

executiu de:
1. Taxa per expedició de documents i prestació de serveis de
caràcter administratiu
2. Taxa sobre plaques, patents i distintius
3. Taxa per la retirada de vehicles de la via pública
4. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
5. Taxa per la utilització de columnes i altres instal·lacions
anàlogues per l’exhibició de publicitat
6. Taxa pels serveis de l’emissora municipal
7. Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa
en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a
l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions
periòdiques
8. Taxa per la prestació dels serveis de l’àrea de serveis
personals
9. Taxa pel servei de transport escolar
10.Taxa per activitats de control sanitari, en matèria de
tatuatges, pírcings i micropigmentació
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11.Taxa per activitats de control higiènic-sanitari de les
piscines d’ús públic del municipi de Calafell
12.Taxa per activitats de control sanitari, en matèria de
protecció de la salut
13.Taxa per la prestació de serveis especials
14.Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a parcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
15.Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa
16.Taxa per col·locació de tarimes i tribunes i altres elements
anàlegs en terrenys d’ús públic
17.Taxa de l’ocupació de la via pública amb quioscos,
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics
18.Taxa de l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb
mercaderies, materials de construcció, runa, tanques,
contenidors, puntals, cavallets, bastides, etc.
19.Taxa de l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús
públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment
o de les voreres
20.Taxa per utilització d’instal·lacions municipals per la
celebració d’unions en matrimoni, unions estables de
parella i benvingudes a la societat
21.Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor
d’empreses
explotadores
de
serveis
de
subministraments d’interès general
22.Preu públic per a la venda de textos, publicacions i
impresos
23.Preu públic per serveis de comerç
24.Preu públic serveis joventut
25.Preu públic serveis turisme
26.Preu públic serveis esport
27.Preu públic benestar social
28.Preu públic per serveis de medi ambient
29.Preu públic per serveis de cultura i ensenyament
30.Preu públic per serveis de treball
31.Quotes de conservació
32.Multes i sancions administratives, coercitives i de
convivència ciutadana.
d) Delegació de facultats en matèria d’inspecció de la taxa per

l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Segon: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de
l’Ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona, tal com
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consta al certificat de l’acord del 9 d’abril de 2018, indicat en la part
expositiva:
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a)

Revocació de la recaptació en període voluntari de l’Impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, delegació
adoptada per acord del ple municipal del 6 de maig de 2004 i
acceptada per la Diputació de Tarragona per acord del ple del
4 de juny de 2004.

b)

Revocació de la recaptació en període voluntari de la Taxa
llicències d’auto-taxi, delegació adoptada per acord del ple
municipal del 4 de juliol de 2000 i acceptada per la Diputació
de Tarragona per acord del ple del 28 de setembre de 2000.

c)

Revocació de la recaptació en període voluntari de la taxa del
mercat municipal, delegació adoptada per acord del ple
municipal del 4 de juliol de 2000 i acceptada per la Diputació
de Tarragona per acord del ple del 28 de setembre de 2000.

d)

Revocació de la recaptació en període voluntari de la taxa
d’amarres Base Nàutica Segur, delegació adoptada per acord
del ple municipal del 4 de juliol de 2000 i acceptada per la
Diputació de Tarragona per acord del ple del 28 de setembre
de 2000.

e)

Revocació de la inspecció de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, delegació adoptada per acord del ple
municipal del 8 d’octubre de 2002 i acceptada per la
Diputació de Tarragona per acord del ple del 29 de novembre
de 2002.

f)

Revocació de la inspecció de la taxa per l’atorgament de
llicències urbanístiques, delegació adoptada per acord del ple
municipal del 8 d’octubre de 2002 i acceptada per la
Diputació de Tarragona per acord del ple del 29 de novembre
de 2002.

g)

Revocació de la inspecció de la taxa per l’ocupació de
terrenys d’ús públic municipal amb mercaderies, materials de
construcció, runa, tanques, contenidors, puntals, cavallets,
bastides, etc., delegació adoptada per acord del ple municipal
del 8 d’octubre de 2002 i acceptada per la Diputació de
Tarragona per acord del ple del 29 de novembre de 2002.

h)

Revocació
sondatges
remoguda
delegació

de la inspecció de la taxa per l’obertura de
o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol
en la via pública del paviment o de les voreres,
adoptada per acord del ple municipal del 8

d’octubre de 2002 i acceptada per la Diputació de Tarragona
per acord del ple del 29 de novembre de 2002.
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 especificats a l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la
realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASEGestió d’Ingressos.
Sisè: Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general
coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL.
Setè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Vuitè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE CALAFELL A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR
D’EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
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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.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria
de gestió dels ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió
dels ingressos de dret públic.

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

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

-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (modalitat liquidació)
TAXES:
1. Taxa de recollida d’escombraries
2. Taxa del cementiri municipal (modalitat padró)
3. Taxes de guals (modalitat padró)
4. Taxa de l’ocupació de la via pública amb parades i llocs de venda
als mercats ambulants (modalitat padró)
5. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COOPERACIÓ
QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COMPENSACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ

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:
-
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IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

-

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXES:
1. Taxa per expedició de documents i prestació de serveis de caràcter
administratiu
2. Taxa sobre plaques, patents i distintius
3. Taxa per l’atorgament de llicències d’autotaxis i altres vehicles de
lloguer
4. Taxa per la retirada de vehicles de la via pública
5. Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques
6. Taxa per recollida d’escombraries
7. Taxa pel servei de clavegueram
8. Taxa del cementiri municipal
9. Taxa pel servei de proveïment d’aigües potables
10. Taxa per la utilització de columnes i altres instal·lacions anàlogues
per l’exhibició de publicitat
11. Taxa pels serveis de l’emissora municipal
12. Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així
com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls
periòdics i les revisions periòdiques
13. Taxa per la prestació dels serveis de l’àrea de serveis personals
14. Taxa pel servei de transport escolar
15. Taxa per activitats de control sanitari, en matèria de tatuatges,
pírcings i micropigmentació
16. Taxa per activitats de control higiènic-sanitari de les piscines d’ús
públic del municipi de Calafell
17. Taxa per activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la
salut
18. Taxa per la prestació de serveis especials
19. Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves
de via pública per a parcament, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol mena (inclou guals
20. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa
21. Taxa per col·locació de tarimes i tribunes i altres elements anàlegs
en terrenys d’ús públic
22. Taxa de l’ocupació de la via pública amb quioscos, parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries
de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. (inclou parades
mercat ambulat)
23. Taxa de l’ocupació de terrenys d’ús públic municipal amb
mercaderies, materials de construcció, runa, tanques, contenidors,
puntals, cavallets, bastides, etc.
24. Taxa de l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i
qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
25. Taxa per utilització d’instal·lacions municipals per la celebració
d’unions en matrimoni, unions estables de parella i benvingudes a la
societat
26. Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general
27. Taxa mercat municipal (fins la vigència dels càrrecs existents).
28. Taxa padró amarres base nàutica segur (fins la vigència dels càrrecs
existents).
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-

-

PREUS PÚBLICS:
1. Preu públic per a la venda de textos, publicacions i impresos
2. Preu públic per serveis de comerç
3. Preu públic serveis joventut
4. Preu públic serveis turisme
5. Preu públic serveis esport
6. Preu públic benestar social
7. Preu públic per serveis de medi ambient (inclou ocupació platges)
8. Preu públic per serveis de cultura i ensenyament
9. Preu públic per serveis de treball
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COOPERACIÓ
QUOTES D’URBANITZACIÓ PER COMPENSACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS ADMINISTRATIVES, COERCITIVES I DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

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

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

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

APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
-

TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL,
A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de
comunicacions, diligències i actes, emissió de propostes de regularització
de la situació tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients
de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans
municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASEGestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans
municipals es sol·licitin aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
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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.

PUNT 6.3.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I
INSPECCIÓ DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES, LA RECAPTACIÓ I LA INSPECCIÓ
DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I LA RECAPTACIÓ
EN PERÍODE VOLUNTARI DE LES EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES I
D’ACCEPTACIÓ DE LA REVOCACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DE
L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ.
De conformitat amb l'acord del Consell Rector de BASE-Gestió
d'Ingressos, el PLE per unanimitat ACORDA:
L’Ajuntament del Perelló ha tramès un certificat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament que va tenir lloc el 27 de març de 2018, relatiu a la
delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en
període voluntari, en període executiu i la inspecció de la taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor
d’empreses explotadores, la recaptació en període voluntari de les
execucions subsidiàries i la recaptació en període voluntari i en període
executiu i la inspecció de la taxa per llicències urbanístiques, així com la
revocació de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 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 Perelló varen formalitzar, en
data 9 de setembre de 2002, conveni de delegació de facultats.
L’informe emès pel secretari, p.d. de BASE, de data 10 de maig de 2018,
és favorable a l’acceptació de la delegació de l’esmentat Ajuntament.
Per tot això, S’ACORDA:
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Primer: Acceptar la delegació de les següents facultats de l’Ajuntament
del Perelló a favor de la Diputació de Tarragona, acordades pel seu Ple
en la sessió del dia 27 de març de 2018, tal com consta al certificat de
l’acord indicat en la part expositiva:
a)

b)

c)

Delegació de facultats en matèria de gestió tributària, recaptació
en període voluntari i en període executiu i la inspecció de la
taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic a favor d’empreses explotadores.
Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari i en període executiu i la inspecció de la taxa per
llicències urbanístiques.
Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari de les execucions subsidiàries.

Segon: Acceptar la revocació de la delegació de les facultats de
l’Ajuntament del Perelló a favor de la Diputació de Tarragona, acordades
pel seu Ple en la sessió del dia 25 d’octubre de 2004, tal com consta al
certificat de l’acord del 27 de març de 2018, indicat en la part expositiva:
- Revocació de la delegació de les facultats en matèria de gestió
tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
adoptada per acord del ple municipal del 25 d’octubre de 2004 i
que es va acceptar pel Ple de la Diputació de Tarragona de 20 de
desembre de 2004.
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 especificats a l’article 5 de
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la
realització d’activitats administratives delegades o encomanats a BASEGestió d’Ingressos.
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.
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Setè: En l’exercici de les facultats delegades, BASE-Gestió d’Ingressos
aplicarà les disposicions contingudes als Estatuts, Reglament
d'organització i funcionament i Ordenança General de gestió, liquidació,
inspecció, comprovació i recaptació de l’Organisme i la resta de
disposicions de caràcter general de la Diputació de Tarragona que els
siguin d’aplicació.
Vuitè: Facultar a l’Il·lm. Sr. President de la Diputació de Tarragona per a
signar l’Annex I del conveni de delegació.
ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ 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
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES

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

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1. Taxa conservació del cementiri
2. Taxa pel servei de clavegueram
3. Taxa pel servei de recollida d’escombraries
4. Taxa per OVP amb elements constructius tancats
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-

5. Taxa per OVP amb entrada de vehicles
6. Taxa per llicències urbanístiques
7. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a
favor d’empreses explotadores
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

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 conservació del cementiri
2. Taxa pel servei de clavegueram
3. Taxa pel servei de recollida d’escombraries
4. Taxa per OVP amb elements constructius tancats
5. Taxa per OVP amb entrada de vehicles
6. Taxa per llicències urbanístiques
7. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a
favor d’empreses explotadores
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS.
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
INGRESSOS NO TRIBUTARIS DE DRET PÚBLIC

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

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES

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

7. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS POLÍTICS

7.1.- Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) per
fomentar l’oferta d’habitatges d’emergència social.
El President passa la paraula al diputat que defensarà la moció
presentada.
Per part del Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP, es
procedeix a la lectura del paràgraf primer a tercer de la moció.
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El Sr. Fernández també manifesta:
“Crec que aquí és important fer un parèntesi en la presentació de la
moció. Moltes vegades parlem dels interessos especulatius de les
entitats bancàries i dels pisos que tenen buits. Us posaré només un
exemple. Se’n podrien posar molts, per desgràcia, de més extrems, més
significatius i més clarificadors. N’hi ha un que és molt senzill. A
l’Ajuntament de Reus fa un parell d’anys vam engegar una comissió
especial de treball en polítiques d’habitatge. Vam fer un estudi de quants
pisos buits tenien les entitats bancàries, financeres, a la ciutat de Reus.
No buits sinó no posats a disposició des de fa més de dos anys. És a dir,
pisos tancats i no publicats, no anunciats i no oferts a ningú. Més de
cinc-cents pisos a la ciutat de Reus buits des de fa més de dos anys i
sense cap tipus d’ús. I ús vol dir simplement posar-ho al web i oferir-lo
com a lloguer o com a hipoteca. És a dir, simplement especulatiu.
Hi havia una llei que ens permetia posar sancions coercitives perquè
aquestes entitats financeres posessin a disposició, a lloguer, a vendre,
aquests pisos. Un ajuntament com el de Reus no té suficient capacitat de
personal, ni administrativa, ni jurídica, per tirar endavant aquestes
sancions administratives. S’han hagut de posar molt poques perquè sinó
es bloqueja un ajuntament. És a dir, la problemàtica és molt greu. Cinccents habitatges. Fem una multiplicació per quatre persones, estem
parlant de dues mil persones. És a dir, tenim pisos buits en desús des de
fa més de dos anys, per dues mil persones i això està allí, i no hi ha
manera de solucionar-ho. Doncs, aquestes propostes, crec que són molt
importants en aquest sentit. I crec que aquest era un bon exemple per
posar avui aquí.”
Per part del Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP, es
continua amb la lectura del paràgraf quart fins al final de la moció.

DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Gervasi Aspa, portaveu del grup polític ERC:
“Gràcies President.
Només expressar el nostre suport a la moció, malgrat que hi votarem en
contra senzillament perquè entenem que en aquesta institució ja tenim
un projecte en el que actualment els serveis tècnics estan treballant-hi,
tal i com vam quedar en els pressupostos pel 2018, en el qual hi havia
uns diners per a la promoció d’habitatge d’emergència social a través
dels ajuntaments. Per tant, entenem perfectament aquesta moció, com
així vam exposar-ho. Evidentment també estem d’acord que a Reus va
fer-se aquest moviment que finalment es va recórrer i que està en aquest
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moment al Constitucional, i que tot sembla indicar que acabaran perdent.
Però més que res podem estar d’acord amb gairebé el 99% del que ha
dit el Diputat evidentment, però esperem que els serveis tècnics d’aquí
de la casa acabin la seva feina i puguin implementar aquest programa
juntament amb els ajuntaments. Gràcies.”
Sr. Josep Maria Cruset, vicepresident primer:
“Gràcies, President.
Certament en aquesta línia que apuntava el Sr. Aspa, s’hi està treballant
perquè en el pressupost que es va aprovar en aquest plenari en el qual
vostè hi va votar en contra incloïa la quantificació econòmica
precisament per fer això que vostè demana, que és que es pugui iniciar
un programa de cooperació amb els ajuntaments. Per tant, el vot també
serà contrari en el mateix sentit. Ja hi ha l’instrument econòmic, s’està
treballant en l’instrument jurídic per poder fer aquesta cooperació amb
els ajuntaments i, per tant, per innecessarietat de la moció, el vot serà
contrari.”
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Gràcies.
Només clarificar una qüestió. En aquell pressupost al qual vaig votar-hi
en contra –que hi tornaria a votar en contra sense cap mena de dubte
avui mateix-, la partida pressupostària destinada a un programa
d’habitatge era de 300.000 euros. Acabem d’aprovar una modificació,
una reforma d’un tram d’una carretera d’1.800.000 euros. No dic que la
reforma i la renovació de les carreteres no responguin a necessitats del
personal del territori, en cap cas no dic això, però 300.000 euros, és a
dir, un 0,2% del pressupost de la Diputació de Tarragona destinat a
habitatge a mi em sembla que no és un motiu suficient com per dir que
no es facin propostes d’habitatge, que ja ho estem fent, i que vostè a
més hi va votar en contra. Crec que és molt diferent, 300.000 euros. No
hi ha cap subvenció diria, que passi per aquí, menor de 300.000 euros.”
MOCIÓ
Arran de l’esclat de la bombolla immobiliària i de la crisi capitalista, la
problemàtica de l’accés a l’habitatge s’ha extremat. I, a dia d’avui,
encara s’agreuja més, a mesura que augmenta la precarietat laboral, les
entitats bancàries rescatades amb diners públics tornen a oferir liquiditat
per al negoci immobiliari, s’ha consolidat el negoci del lloguer de pisos
turístics que fa augmentar exponencialment el preu de l’habitatge, i fa
competència deslleial al sector hosteler, i les reformes legislatives i la
dinàmica del mercat generen expulsions massives de llogaters.
Els ajuntaments són les institucions que més pateixen aquesta situació,
en tant en quant són les més pròximes a la ciutadania. Tanmateix, els
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seus recursos econòmics són limitats per poder desenvolupar polítiques
d’habitatge que puguin donar resposta a la situació d’emergència actual.
I, cada cop estan més limitats, arran de les polítiques econòmiques de
l’Estat espanyol.
A més a més, són víctimes d’una manca d’inversió de l’Estat, i
posteriorment de la Generalitat, en la construcció de pisos públics. Així,
com darrerament, el Tribunal Constitucional ha suspès la Llei d’impostos
als habitatges buits o la Llei d’emergència habitacional, o contra els
desnonaments, que pretenien garantir l’accés universal a l’habitatge i
fomentar la posada en circulació de centenars de pisos que les entitats
bancàries no treuen al mercat per interessos especulatius.
La Diputació de Tarragona no té cap tipus de competència pròpia en
matèria d’habitatge, però igual com en d’altres àmbits d’actuació
d’aquesta institució, sí que té la competència de cooperar amb altres
institucions públiques del territori per a contribuir al progrés econòmic i
social del territori.
Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de la
Diputació de Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Estudiar la creació d’un programa de cooperació amb els ajuntaments
(o amb d’altres administracions públiques que en tinguin competències)
per tal de promoure l’oferta d’habitatges d’emergència social que
garanteixin l’accés de la ciutadania en risc d’exclusió social a un
habitatge digne.
VOTACIÓ
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................ 2 dels diputats membres dels grups polítics
PP (Sr. José Luis Martín) i C’s (Sr. Ruben
Viñuales)
Vots en contra.......... 22 dels diputats membres dels grups polítics
CiU (Sr. Josep Poblet, Sr. Pere Granados,
Sr. Josep Maria Cruset, Sr. Carles
Pellicer, Sr. Joan Piñol, Sr. Álvaro Gisbert,
Sr. Joan Josep Malràs, Sr. Lluís Soler,
Sra. Montserrat Carreras, Sr. Joan Olivella
i Sr. Mateu Montserrat), PSC (Sr. Josep
Fèlix Ballesteros, Sr. Salvador Ferré, Sr.
Josep Masdeu i Sra. Immaculada Costa) i
ERC (Sr. Pau Ricomà, Sr. Jordi Vinyals,
Sr. Gervasi Aspa, Sr. Miquel Subirats, Sr.
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Carles Ribé, Sr. Jordi Cartanyà i Sr.
Francesc Barbero)

7.2.- Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
sobre el finançament de festes als ajuntaments per part de la
Diputació de Tarragona.
El President passa la paraula al diputat que defensarà la moció
presentada.
Per part del Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP, es
procedeix a la lectura a la següent moció:
“La Diputació de Tarragona subvenciona a través de diferents
programes culturals actes festius que organitzen els ajuntaments als
seus municipis.
En algunes d’aquestes festes, els ajuntaments organitzen actes, en els
quals s’utilitzen animals com a divertimento, els quals són maltractats.
Aquest tipus d’actes compten amb una important oposició social, que va
forçar que el Parlament de Catalunya prohibís determinats tipus
d’aquests actes, però en canvi, en tolerés d’altres.
Això provocà, que els moviments socials que denuncien el
maltractament animal, continuïn la seva mobilització fins a l’abolició total
de qualsevol acte públic en que el maltracte animal és l’objecte de
diversió per part del públic.
L’any 2016, la tensió arribà fins al punt que activistes pels drets dels
animals foren agredides impunement pel públic present en un
espectacle d’aquest tipus a Aldover i a Mas de Barberans.
En els darrers anys les CUPs de les Terres de l’Ebre han vindicat
reiteradament que en les festes majors els ajuntaments no programin
espectacles d’aquest tipus, i que en tot cas fins que no canviï la llei, no
es pugui utilitzar l’espai públic a tal efecte. Així, com també han posat
sobre la taula, les quantitats econòmiques desorbitants de caràcter
públic que es destinen a l’organització d’aquest tipus de festes.
Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de la
Diputació de Tarragona l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Introduir a les bases reguladores de les subvencions de la Diputació
de Tarragona, que tinguin com a objecte la programació d’actes
culturals, una clàusula que exclogui aquest tipus d’actes de l’objecte
subvencionable, o que faci incompatible la sol·licitud de la subvenció, si
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en el programa complert d’actes s’hi inclouen esdeveniments d’aquesta
tipologia.
2.- Fer arribar aquest acord a tots els ajuntaments del Baix Penedès, el
Camp i les Terres de l’Ebre.”

DEBAT
El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions.
Sr. Gervasi Aspa, portaveu del grup polític ERC:
“Gràcies, senyor President.
Evidentment entenem perfectament que hi ha gent que se sent ferida i
gent a la que no li agrada aquest tipus de pràctiques i fins i tot a tots els
partits polítics, a totes les associacions, això és una qüestió gairebé
personal i de consciència.
Queda clar que hi ha una llei espanyola i una llei catalana, que a més
nosaltres vam treballar moltíssim per afavorir, i que es produís aquest
manual de les bones pràctiques als correbous. Estem parlant de l’any
2005-2006, que va costar molt engegar-ho. Realment va ser un encert
per part de tothom i ens vam avenir a fer extensiu aquest manual per a
què els animals no tinguessin agressions ni cap tipus de perill físic que
els pogués comportar ferides greus o fins i tot la seva mort. Queda clar
que tot aquest món que envolta els braus o correbous no es valora mai
positivament el grau de concepció, el grau de cohesió social que això
comporta. Queda clar també que no mirem les agressions que hi ha
cada cap de setmana als camps de futbol entre alevins i infantils, pares i
mares durant els partits de futbol. No se’ns ocorreria mai que deixessin
de donar-los el suport econòmic a aquests esdeveniments o actes
esportius de nens. Quan hi ha una agressió per part d’un pare a l’àrbitre
o entre els mateixos pares, no passaria això. No es limita només als
braus, evidentment. També estem d’acord en què pot ferir moltes
susceptibilitats però estem d’acord que és una fomentació de la cohesió
social, almenys als nostres pobles. Per tant, mentre sigui legal, correcte i
estigui d’acord a la llei, nosaltres no podem donar suport a la iniciativa de
la CUP, malgrat la divergència que hi pugui haver entre els sentiments
de molta gent dins del mateix grup.”
Sr. Josep Maria Cruset, vicepresident primer:
“Gràcies, President.
Aquest plenari habitualment, o de tant en tant, tracta temes relacionats
amb la sobirania del Parlament de Catalunya i el dret a allò que ha
proclamat el Parlament de Catalunya, i exigim, com no pot ser d’una altra
manera, el respecte a allò que ha aprovat el Parlament de Catalunya. I

88

precisament aquesta moció va en contra d’allò que ha aprovat el
Parlament de Catalunya. La llei que recull la celebració d’aquests actes
diu clarament en el seu preàmbul, per tant, en la part expositiva
destacada que aquest és un esdeveniment únic i que, per tant, cal
preservar. I per tant, un acte que és preservat per una llei del nostre
país, per respecte a la sobirania d’aquest parlament, no li podem donar
suport a un vot que va contra aquesta llei, de la mateixa manera que no
podem anar contra la sobirania d’una part del territori d’aquesta
Diputació que viu amb passió i respecte aquesta celebració i,
evidentment tampoc li pertoca a la Diputació de Tarragona anar en
contra la sobirania de cadascun dels municipis de tenir el dret a
organitzar les seves pròpies festes amb la fórmula i els matisos que
cregui convenients. Per tant, el vot també serà contrari a la moció
presentada.”
VOTACIÓ
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
Vots en contra........... 24 dels diputats membres dels grups polítics
CiU (Sr. Josep Poblet, Sr. Pere Granados,
Sr. Josep Maria Cruset, Sr. Carles
Pellicer, Sr. Joan Piñol, Sr. Álvaro Gisbert,
Sr. Joan Josep Malràs, Sr. Lluís Soler,
Sra. Montserrat Carreras, Sr. Joan Olivella
i Sr. Mateu Montserrat), PSC (Sr. Josep
Fèlix Ballesteros, Sr. Salvador Ferré, Sr.
Josep Masdeu i Sra. Immaculada Costa),
ERC (Sr. Pau Ricomà, Sr. Jordi Vinyals,
Sr. Gervasi Aspa, Sr. Miquel Subirats, Sr.
Carles Ribé, Sr. Jordi Cartanyà i Sr.
Francesc Barbero), PP (Sr. José Luis
Martín) i C’s (Sr. Ruben Viñuales)

7.3.- Moció que presenten Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) i la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de denúncia a la
criminalització dels CDR per part de l’aparell de l’Estat espanyol.
El President passa la paraula al diputat que defensarà la moció
presentada.
Sr. Gervasi Aspa, portaveu del grup polític ERC:
“Gràcies, senyor President.
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Aquesta moció és clara i contundent. Jo crec que durant molt de temps
estem escoltant o sentint com s’intenta criminalitzar d’alguna manera, o
bé de totes les maneres possibles, per part de l’aparell de l’Estat
espanyol el que fan els Comitès de Defensa de la República. Entenem
també que aquesta campanya va juntament impulsada amb altres
campanyes cap a altres sectors de la nostra societat. Crec que és una
manera de represaliar i posar a aquesta joventut, aquests joves, aquesta
gent en el punt de mira del que pot ser la persecució judicial o inclús fins
i tot la persecució política.
Jo crec que el que fan, o el seu deure com a Comitès de Defensa de la
República, és fer el que fan, és a dir, actuar de forma pacífica, un
pacifisme actiu que sigui l’eina principal de resposta a la transformació
social que ells demanen o que molta gent demanem i que volem. Contra
això, l’única cosa que estan posant és tot l’aparell de l’Estat, la força de
la premsa, dels cossos de seguretat, els recursos econòmics, enfront
d’una il·lusió i d’un projecte més o menys esperançador que té aquesta
gent o que tenim. Crec que és molt clar: Comitès de Defensa de la
República. És un poble, constituït per a defensar el que és possible
construir: la República. Aquí el que volem denunciar és aquesta
criminalització que és vol importar de manera tossuda i constant de què
són moviments realment violents i que no són gens pacífics. Lluitar per
un objectiu, un anhel democràtic sempre és bonic. Els que hem estat
joves aquí –molts ja no ens hi trobem en aquesta joventut- lluitàvem el
seu dia per aquesta causa. Estar en peu de lluita per obtenir aquesta
democràcia que avui en dia tenim. Per tant, l’acció política que estan fent
els CDR de protesta, de mobilitzacions, una protesta resistent però no
violenta en definitiva, una desobediència civil que realment és pròpia
d’una democràcia en teoria “madura”. Crec que sense aquesta
desobediència civil res fora possible ni a Europa, ni al maig del 68, ni a
Estats Units, ni a l’Índia, ni a tots aquests països o pobles que van portar
a terme aquesta desobediència pacífica que va fer possible arribar en el
seu moment a tenir l’objectiu que volien aconseguir.
Per tant, crec que és el moment de donar-los suport i aquesta és la
moció a la qual esperem que la gent tingui a bé votar-la a favor. Moltes
gràcies, President.”
Demanada la paraula pel Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític
CUP, el President recorda que la moció la presenten conjuntament els
grups d’ERC i CUP i prega que es torni a parlar d’aquest tema perquè es
va convenir que quan una moció es presenta conjuntament, un sol grup
parla en nom dels que la proposen, per tant, ho ha fet el Sr. Aspa en
nom de tots dos, i per tant, seria suficient amb la proposta del Sr. Aspa i
ara toca el torn als altres grups, si és que volen intervenir.
DEBAT
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El President passa la paraula als diputats que demanen el torn
d'intervencions, i li prega al Sr. Fernández que prengui en consideració
el que li ha dit.
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Jo el que havia entès el mes anterior és que no podíem fer dues
presentacions. En tot cas, els companys d’Esquerra Republicana l’han
presentat i jo anava a fer una intervenció com un grup més. En tot cas, el
que farem a partir d’ara és no els hi signarem més mocions i ja farem
intervencions sense cap tipus de problema.
De fet volia ser molt breu. La intervenció que ha fet és correcta i la
compartim. Només volia recordar que hi ha una denúncia en marxa, ja
en fase d’instrucció a Reus, on hi ha un total de vint persones a
l’expedient. Jo hi sóc present en aquesta denúncia de vint persones. Hi
ha una altra denúncia, tot de la Policia Nacional, de trenta-nou persones
de diferents municipis del Camp de Tarragona. També hi sóc present. La
setmana passada havia d’anar a declarar i no m’hi vaig presentar. Avui
mateix, el meu company Xavier Milian estava citat i tampoc no s’ha
presentat. Estem parlant de trenta-nou persones, més vint. Hi ha una
altra denúncia també de la Policia Nacional que són sis persones arran
del 3 d’octubre. Això si ho sumem és un total de seixanta-cinc persones
encausades per mobilitzacions al carrer. Que jo sàpiga aquí ningú ha
pres mal, no hi ha hagut accions violentes, no ha passat res greu.
Seixanta-cinc persones imputades.
Ahir sortien informacions que hi ha un expedient de la Policia que té un
total de cent persones. Cent més seixanta-cinc són cent seixanta-cinc
persones. Crec que és una qüestió molt greu. Cent seixanta-cinc
persones investigades per mobilitzacions, per manifestar-se, per
organitzar-se, per reclamar una qüestió tan legítima com el dret a decidir
d’algunes o del dret d’autodeterminació. Crec que la cosa és greu, que
s’ha de donar tot el suport als CDR i a totes aquelles organitzacions i
persones que lluiten i s’organitzen en aquesta causa. Crec que aquí hem
d’estar a l’alçada de les circumstàncies i, per tant, no ens queda més que
com a mínim donar-hi suport mitjançant una moció.”
Sr. Rubén Viñuales, portaveu del grup polític Ciutadans:
“Gràcies President. Li demano disculpes perquè no l’he demanat en el
moment oportú.
No era la nostra intenció parlar però al final sí que és veritat que si
només parla una part i l’altra calla, doncs només hi ha una part de la
veritat. I el camí cap a la veritat és escoltar totes les opcions.
Aquí no s’està dient que sigui il·legal que les persones defensin una idea
o que les persones defensin la República. El que s’està dient aquí és
que hi va haver talls de carretera, crema de mobiliari. Ara per exemple jo,
no estic d’acord amb alguna de les actuacions que hi ha al Parlament de
Catalunya –i li puc assegurar que n’hi ha moltes i bastant sovint que no
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m’agraden- ara decideixo ajuntar persones i vaig i tallo l’autovia. I ho faig
perquè crec legítimament que s’estan prenent decisions al Parlament
que són contràries a la meva forma de plantejar-me la política, la vida o
el meu país. I no ho faig. I si ho fes, com a mínim, no em queixaria si
després m’agafés la policia, m’identifiqués o intentessin les forces i
cossos de seguretat de l’Estat treure’m de l’autovia per tal de què els
cotxes puguin passar. No em queixaria, com a mínim. Ho faria potser,
però assumint les conseqüències. El que no podem pretendre és que si
un fa actes com aquests, que siguin impunes, no passi absolutament res.
En quin món viuríem? Per això simplement, nosaltres òbviament votarem
en contra però no perquè no es pugui defensar la República, l’univers o
el que sigui, això ho poden defensar – de fet, vostès ho defensen molt
sovint i els escolto molt atentament perquè sempre aprenem-. El que no
es pot permetre és dir que tallar carreteres, cremar contenidors, danyar
mobiliari urbà és una mesura de defensa del que sigui.”
Sr. Josep Maria Cruset, vicepresident primer:
“Gràcies, President.
És evident que compartim l’esperit de la moció presentada pels dos
grups polítics. És absolutament inadmissible l’assetjament continuat a
què estan subjectes les persones que tenim una discrepància respecte al
que està fent l’Estat espanyol i quan fem ús de la nostra llibertat
d’expressió, i els ciutadans fan ús de la seva llibertat d’expressió,
l’actuació que hi ha en contra és inadmissible i per això, doncs, la
denúncia de la criminalització que s’està fent dels CDRs, és un fet que
compartim.
En el procés previ al Ple havíem fet una esmena al redactat, com que
per part d’un dels grups proposants no se’ns ha respost l’esmena, doncs
la volem incidir en el Plenari. Concretament entenem que en el primer
punt, el redactat el compartim, però quan es parla de desobediència civil
es fa dues coses. La primera és no recollir allò que expressava el
manifest del CDR perquè en cap moment parla de desobediència civil. Sí
que parla d’acció no violenta i reivindicativa. És l’únic que diu en aquests
termes el manifest que recull la pròpia moció. I entenem que el fet que es
parli de desobediència precisament alimenta aquells que volen
criminalitzar i dona arguments a aquells que volen criminalitzar l’acció
dels CDR i per això reiterem l’esmena que havíem proposat als grups
polítics en seu plenària de substituir el concepte de desobediència civil
per discrepància política en l’acció no violenta i reivindicativa, recollint els
termes que expressa el propi comunicat dels CDR, de tal manera que la
moció s’escapi de la possibilitat de ser utilitzada per precisament allò que
pretén denunciar, la criminalització de la societat civil. Gràcies.”
Sr. Edgar Fernández, portaveu del grup polític CUP:
“Només, fent referència a l’esmena proposada pel Sr. Cruset, crec que
parlar de desobediència civil pacífica no és res de l’altre món.
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Desobediència civil pacífica. Ni tan sols estem demanant la
desobediència institucional. Ho hem intentat moltes vegades i no ens
n’hem sortit mai. Per tant, no fer-nos nostra una reivindicació que fan els
CDR de desobediència civil pacífica, crec que deixa molt a desitjar en
aquest sentit. Tanmateix, doncs per part meva jo no la veig bé.
Responent al Sr. Viñuales, no li atribuiré a ell en cap cas aquesta acció,
sí que li podríem recordar a moltes persones del seu partit, i no vull
entrar en una guerra ni molt menys, però ha començat a fer la
intervenció dient que és important sempre escoltar les dues parts perquè
si escoltem només a una sembla que la realitat sigui una altra, doncs
l’altre dia hi va haver agressions en una platja d’uns joves que molts
d’ells sí que estaven vinculats al seu partit o fins i tot a Vox, per tant no
és la realitat. De relat no només n’hi ha un, de realitat sí, i el fet és que
les agressions, les cares tapades, les agressions físiques en aquest
sentit sí que se’n comptabilitzen moltes més en un costat que en un altre.
Sí que ha parlat de què si a mi no m’agradés això, doncs avui al matí
s’ha suspès el ple del Parlament perquè el Sr. Carrizosa ha agafat els
llaços que hi havia i s’ha agafat tal embolic al Parlament que s’ha hagut
de suspendre el ple. I per acabar, parlàvem de què fer quan una cosa no
t’agrada, que és canviar-la. Segurament més insistència que el moviment
independentista de poder seure, poder parlar i poder valorar quins han
de ser els passos per poder sortir d’aquest embolic, no ho ha fet ningú.
Si hi hagués una mínima de qualitat democràtica dins de l’Estat
espanyol, no faria falta segurament arribar aquí. A ningú li agrada jugarse el físic. El s’hi he dit, cent seixanta-cinc persones investigades al
Camp de Tarragona. Alguns estem en tres expedients de denúncia. A
ningú ens agrada. Que ningú pensi que ens estem divertint per estar
denunciats o que ens fa una mínima il·lusió, ni molt menys. Si poguéssim
fer-ho d’una altra manera, ho faríem. I cal recordar que tots aquests drets
que avui dia tenim aquí, estan aconseguits perquè hi va haver algú que
es va jugar el físic, que va posar el cos, que va fer vaga, que va fer
mobilitzacions, que va tallar carreteres i que va fer tot allò que va haver
de fer perquè avui nosaltres, els que s’ho mereixen, els que no, els que
hi agrada i els que no, els que ho critiquen, tinguin jornades laborals de
vuit hores, tinguin seguretat social, tinguin accés als serveis públics, per
tant, no s’ha de criminalitzar la mobilització perquè és l’única que ens ha
portat a la situació actual.”
Sr. Gervasi Aspa, portaveu del grup polític ERC:
“Només aclarir una cosa. Em sembla que quan parlem de
desobediència, a la vida es fan moltes vegades actes de desobediència.
En fem constantment, de desobediència civil, desobediència institucional
i no passa res, mentre sigui pacifica i és un dret que tenim de poder-ho
fer. Desobeïm moltes vegades, moltes coses, hi ha gent que intenta,
inclús té una desobediència institucional. El Govern està tenint en
aquests moments desobediència institucional. Li està dient a l’Estat que
seguirà nomenant consellers que estiguin a la presó mentre que els
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altres diguin que no, o que estiguin inhabilitats o a l’estranger. Això no
és violent. És només desobediència, que és una cosa que crec que tots,
Sr. Viñuales, té tota la raó, ell també té dret. No me l’imagino cremant
rodes de camió, però fora possible. Per tant, el que estem parlant aquí
simplement és d’una desobediència civil, ni més ni menys. Crec que la
història està plena i no cal allargar-nos en un munt de casos de
desobediència civil (els anglesos, els francesos, els americans).
Nosaltres mateixos hem de reconduir les coses pel bon camí. Per tant,
no crec que sigui el motiu de poder dir no o sí a aquesta moció.”
Sr. Josep Maria Cruset, vicepresident primer:
“Només uns últims apunts respecte de les intervencions anteriors. Els
CDRs en el manifest no ho demanen, com vostès diuen que sí. No hi
surt. Ni tan sols el terme. Ni tan sols res que s’assembli al terme. I
insistim que incorporar-ho a la moció ajuda a alimentar els arguments
que precisament hem sentit en alguna de les intervencions dels que
exerceixen el vot contrari en aquesta proposta.
Donem molta més importància al resultat de poder aplegar la moció
molts més vots favorables, podent acceptar l’esmena i com s’ha fet
precisament a on vostè és regidor, a la ciutat de Reus, on es va
acceptar l’esmena a aquesta moció ens els mateixos termes que
apuntem en aquesta petició d’esmena i, per tant, poder aplegar molts
més vots favorables i sortir la moció amb molta força perquè aquest és
el sentit d’una moció, de sortir reforçada amb força i contundència a
favor d’una argument i per tant del que estem parlant és de l’enunciat.
La moció diu denunciar la criminalització dels CDR per part de l’aparell
de l’Estat espanyol i això és el que anem a buscar amb la moció. Aquest
és el propòsit de la moció. No incloure un concepte que precisament no
estava ni tan sols en el manifest i per apel·lar al propòsit de la moció,
fem la consulta de si s’accepta o no l’esmena i si no s’accepta, queda
molt clar que el propòsit dels presentants no és tant recollir les màximes
adhesions sinó que és precisament el vot favorable d’alguns grups en la
moció.”

El President pregunta si s’accepta o no l’esmena que ha formulat el Sr.
Cruset als proponents de la moció, i per part dels portaveus d’ERC i
CUP es posa de manifest que no s’accepta l’esmena. I per tant, queda
plantejada en els termes que ja s’ha defensat per unes bandes i per
unes altres.

MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Els Comitès de defensa de la República de Catalunya mitjançant les
seves xarxes socials oficials, van emetre el següent comunicat que
reproduïm de forma literal:
"En una setmana en la qual els CDR hem agafat el timó de les protestes
al carrer, hem vist com els mitjans del règim han començat a difondre
mentides per atacar-nos i criminalitzar-nos. Aquesta campanya,
orquestrada conjuntament amb les forces repressores de l'estat espanyol
pretén crear un marc per poder legitimar la seva repressió cap a
nosaltres i posar-nos al punt de mira de la persecució política i poder
justificar, també, la persecució judicial.
Els mitjans i els partits polítics del règim no tenen miraments en inventar
una suposada ''kale borroka" que no existeix ni existirà. El que realment
els hi fa por és l'existència d'un poble unit, alegre i combatiu. Els hi fa por
que pràcticament el pacifisme actiu com a mètode de transformació
social, els hi fa por que tinguem la capacitat per aturar el país. Tenen por
que cada cop ens organitzem més i prenguem consciència del poder que
tenim.
Ells tenen la força de la llei, el poder de la premsa, la violència de les
porres i tots els recursos econòmics. I nosaltres, nosaltres no tenim res
més que un projecte esperançador: la construcció d'un país millor, des
de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze
i allò que més els espanta: el futur.
Perquè els CDR som estudiants, pageses, bombers, aturades,
botigueres, cambreres, recepcionistes, professores, autònomes,
cuidadores, informàtiques, cuineres, perruqueres, carteres, treballadores
de la indústria, jubilades, ... Els CDR som el poble i som aquí per
construir la República.
Per tant, denunciem els intents de criminalització sigui de la premsa o la
fiscalia, tots ells poders fàctics d'un estat repressor i feixista. La por ha
canviat de bàndol i seguirem al carrer, des de l'acció no violenta i
reivindicativa per assolir els nostres objectius.
No tindran prou presons per un poble pacífic en peu de lluita!"
Per tots aquests motius, els Grup Polítics d'ERC i CUP a la Diputació de
Tarragona proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. La Diputació de Tarragona considera una forma d'acció política
absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència
civil pacífica, resistent i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.
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SEGON. La Diputació de Tarragona denuncia i es posiciona clarament
en contra de les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos
policials i instàncies judicials contra els Comitès de Defensa de la
República vulnerant una i altra vegada tots els drets civils i polítics dels
ciutadans.
TERCER. La Diputació de Tarragona denuncia la criminalització de la
protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a
favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de
manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la
construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de
República.
QUART. Comunicar aquests acords als grups polítics al Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la Moció presentada és aprovada amb el resultat de
votació que s'indica:
Vots a favor................. 8 dels diputats membres dels grups polítics
ERC i CUP
Abstencions................ 11 dels diputats membres del grup polític
CiU (Sr. Josep Poblet, Sr. Pere Granados,
Sr. Josep Maria Cruset, Sr. Carles
Pellicer, Sr. Joan Piñol, Sr. Álvaro Gisbert,
Sr. Joan Josep Malràs, Sr. Lluís Soler,
Sra. Montserrat Carreras, Sr. Joan Olivella
i Sr. Mateu Montserrat)
Vots en contra............. 6 dels diputats membres dels grups polítics
PSC (Sr. Josep Fèlix Ballesteros, Sr.
Salvador Ferré, Sr. Josep Masdeu i Sra.
Immaculada Costa), PP (Sr. José Luis
Martín) i C’s (Sr. Ruben Viñuales)

PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha cap.

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